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ُ
شكر وعِ رفان
تم تطوٌر و مراجعة هذا المرجع العمليً المبسيط بواسيطة مجموعية العميل الفنٌية للمعالجية
المجتمعٌة لسوء التغذٌة الحاد.
تييود وزارة الصييحة أن تعييرب عيين شييكرها وعرفانهييا للجهييود التييً بييذلتها مجموعيية العمييل
الفنٌيية التييً أدت عملهييا بدرجيية عالٌيية ميين الكفيياءة .و قييد تييم إنجيياز هييذا العمييل تحييت قٌييادة
الدكتور عليً عربيً واليدكتور األميٌن عثميان وبتنسيٌق مين االسيتاذة هنياء جيارالنبً أحميد
مسؤل برنامج المعالجة المجتمعٌة لسوء التغذٌة باإلنابية عين البرنيامج القيومً للتغذٌية عين
طرٌق عقد العدٌد من اإلجتماعيات والت غذٌية الراجعية مين المٌيدان لضيمان أن هيذا المرجيع
العملً مُبسَّط وٌحتوي على توجٌهات عملٌة  ،و فً نفس الوقت ٌحتوي على كل المكوِّ نات
الخاصة بتجهٌزات برامج المعالجة الخارجٌة (التغذٌة االضافٌة) و الوقاٌة من سوء التغذٌة
المتوسط المطلوبة لإلدارة الفعَّالة لمعالجة األطفال المصابٌن بسوء التغذٌة الحاد المتوسط.
أعضاء مجموعة العمل الفنً الذٌن أسهموا فً هذا المرجع السرٌع:

اإلسم

المؤسسة

د .علً محمد الحاج عربً
د .األمٌن عثمان سٌد احمد
أ .هناء جار النبً احمد
أ .درٌة محمد عثمان
أ .وفاء بدوي

رئٌس اللجنة الفنٌة للتغذٌة  /كلٌة الطب جامعة الخرطوم
اللجنة الفنٌة للتغذٌة  /اىزاٍؼح اى٘طْٞح
مسؤل برنامج لمعالجة المجتمعٌة لسوء التغذٌة الحاد
وزارة الصحة اإلتحادٌة
وزارة الصحة اإلتحادٌة
مفوضٌة العون االنسانً
برنامج الغذاء العالمً
برنامج الغذاء العالمً
منظمة الصحة العالمٌة
منظمة الٌونسٌف
منظمة الٌونسٌف
منظمة انقاذ الطفولة

أ .فاطمة محمود إبراهٌم

د .أمال عبد هللا
أ .محمد عثمان مٌزان
أ .أمٌرة محمد المنٌر
د .طارق عبدالقادر مكاوي
أ.فوزٌة محمد احمد الشرٌف
ا.على نصر علً
أ .ابتهاالت محمد الحسن
أ.خالده خلف هللا
أ.ساره ابراهٌم

منظمة انقاذ الطفولة

برنامج الغذاء العالمً
منظمة قول

أخٌرا فإن وزارة الصحة تعبرعن إمتنانها للدعم واإلسهام المقدم من برنامج الغذاء العالمى فً
مجال تطوٌر هذه المادة.
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اىَقذٍح
ٌعد سوء التغذٌة الحاد أحد المشاكل الصحٌة الخطٌرة وهو المسؤول االساسً عن وفٌات األطفال,
ألن الطفل المصاب بسوء التغذٌة الحاد تزٌد عنده عوامل الخطر التً تؤدي للوفياه بيثالث او أربيع
مرات مقارنة باألطفال الذٌن لٌست لدٌهم مشاكل سوء التغذٌة  .فً الغالب عدد األطفال المصابٌن
بسوء التغذٌة المتوسط الحاد أكثر من األطفال المصابٌن بسوء التغذٌة الشيدٌد الحياد وعلٌيهٌ ,مكين
ان ٌكون عدد الوفٌات اكبر ,لذلك نجد أن العالج والوقاٌة من سوء التغذٌة المتوسط الحاد ٌقليل مين
حاالت سوء التغذٌة الشدٌد الحياد والمخياطر المتعلقية بالوفٌيات و المراضية وبنموالطفيل مين ناحٌية
عامة.

وضعت الخطة اإلستراتٌجٌة لقطاع الصحة توجٌهات جيادة جيدا فيً إطيار تطيوٌر وتوسيٌع
نطاق عمل الرعاٌة الصحٌة األساسٌة .وتبعا لذ لك وضعت وزارة الصيحة خطية تسيرٌعٌة
لصحة األمومة والطفولية لتطيوٌر وتوسيٌع نطياق تنفٌيذ التيدخالت الرئٌسيٌة لتحسيٌن صيحة
الطفييل بغييرق تحقٌييق األهييداف المسييتدامة للتنمٌييةٌ .شييكل التوسييع فييً إدارة سييوء التغذٌيية
الشيدٌد الحياد جيزء مين الخطية التسييرٌعٌة لصيحة األمومية والطفولية .ومين المتوقيع أن تييتم
معالجة ما ٌزٌيد عليى  % 99مين حياالت سيوء التغذٌية الشيدٌد الحياد عليى مسيتوى الرعاٌية
الصحٌة األساسٌة عنيد تسسيٌس عالقية وصيل جٌيدة ميع المرافيق المجتمعٌية .وعنيدما تتيوفر
خٌارات العالج األكثر قربا لألسر ،سٌكون من السيهل نسيبٌا معالجية معظيم األطفيال اليذٌن
ٌعانون من سوء التغذٌة الشدٌد الحاد فً مرحلة مبكرة من اإلصابة بالمرق.
اعتمادا على معدالت سوء التغذٌة على المستوى المحلى والموارد المتاحة هنالك العدٌد من
خٌارات المعالجة والوقاٌة لحاالت سوء التغذٌة المتوسط وهذه تشمل :
 برنامج التغذٌة االضافٌة المستهدف.
 الوقاٌة من سوء التغذٌة المتوسط الحاد باستخدام الغذاء.
 الوقاٌة من سوء التغذٌة المتوسط الحاد بدون استخدام الغذاء.
المرجع المٌدانً ٌعطً خطوات منهجٌة للتعرف على سوء التغذٌة المتوسط الحاد خطوة تلو

الخطوة  ,لذلك هذه الوثٌقة قصد منها تقدٌم مرجع عملً لمقدمً خدمات الرعاٌة الصحٌة
األساسٌة وشركائهم على المستوى المٌدانً لتوضٌح الكٌفٌة التً ٌتم بها تنفٌذ برامج
معالجة سوء التغذٌة المتوسط الحاد .

5

هذا المرجع مستخرج من الموجهات القومٌة لمعالجة سوء التغذٌة المتوسط الحاد,و لتمكٌن
االستفادة الناجعة منه ٌجب على مستخدمٌه أن ٌنالوا تدرٌب فً إدارة ومعالجة سوء التغذٌة
المتوسط الحاد وأن ٌكونوعلى علم بسن هذا المرجع المٌدانً تتم مراجعته وتحدٌثه بانتظام اعتمادا
علً المستجدات من نتائج البحوث والمعاٌٌر العالمٌة.
بما أن هذا المرجع ٌركز على تنفٌذ األنشطة للوقاٌة من سوء التغذٌة المتوسط وعالج الحاالت
الفردٌة لسوء التغذٌة المتوسط  ,نجد أنه ال ٌحتوي على تفاصٌل أنشطة البرامج لذا ٌجب على
مستخدم هذا المرجع أن ٌسترشد بالموجهات القومٌة أو أي موجهات برامجٌة أخرى الدارة سوء
التغذٌة المتوسط الحاد لمعرفة التفاصٌل للبدائل الموضوعة إلدارة سوء التغذٌة المتوسط الحاد أٌن
تتم ومتى تنتهً.

.1اإلعداد
ٌجب أن ٌعمل مقدمً الرعاٌة الصحٌة األساسٌة على التخطٌط للمعالجة الخارجٌة لسوء التغذٌة
المتوسط الحاد وتوفٌر المعدات واإلمدادات الضرورٌة الخاصة بتقدٌم الخدمات لألطفال
المُستهدفٌن المُصابٌن بسوء التغذٌة المتوسط الحاد .
ٌتضمن االعداد لبرنامج المعالجة الخارجٌة لسوء التغذٌة المتوسط بعق األنشطة التالٌة :


تنوٌر وتحرٌك المجتمع لدعم البرنامج والمتطوعٌن بالمجتمع الكتشاف حاالت سوء
التغذٌة الحاد  ،و تنظٌم األعداد الغفٌرة التً تحضر بغرق العالج.
ٌتم تدرٌب المتطوعٌن والكوادر المشتركة على اكتشاف حاالت سوء التغذٌة فً المٌدان و
إمدادهم بشرٌط قٌاس محٌط منتصف أعلى الذراع (.)MUAC



تعبئة المجتمع لمساعدة المتطوعٌن (معزز صحة  ،متطوع تحصين ،قابالت  ،ام لطفل



مصاب بسوء تغذية  ،واحدة من مجموعات دعم االمهات او متطوع في قطاع آخر او
متطوع ال ينتمي الي تنظيم يتم اختياره بالطريقة التي تناسب المجتمع بواسطة قادة المجتمع
من اللجنة الشعبية اوشيوخ القرية ........الخ) فً اكتشاف كل األطفال الذٌن ٌعانون من



سوء التغذٌة بواسطة البحث النشط الذي ٌُجرٌه المتطوعٌن.
حدد ٌوم /اٌام فً األسبوع لتقدٌم خدمات المعالجة الخارجٌة فً المرفق الصحً.
التسكد من أن المعدات والتجهٌزات الموجودة بالصفحه التالٌة متوفرة فً المركز الصحً
كحد أدنً.

6
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تقٌٌم وتصنٌف األطفال عمر  95–6شهر المصابٌن بسوء التغذٌة الحاد
قٌم





إذا كان عمر الطفل اقل من ستة شهور ومصاب
بهُزال شدٌد واضح أو
بورم غذائً ثنائً (أودٌما) ٌظهرفً كلتا القدمٌن.
إذا كان عمر الطفل ٌتراوح بٌن  55 - 6شهر و
مواك اقل من  ,,15سم أو
إذا كان هنالك ورم غذائً فً كلتا القدمٌن باإلضافة ألي من
األعراض التالٌة:
عالمة خطورة أو
o
فشل فً إختبار الشهٌة أو
o
إلتهاب رئوي /إلتهاب رئوي شدٌد أو
o
فقدان شدٌد للسوائل أو
o
دم فً البراز أو
o
حمى /إنخفاض درجة حرارة الجسم أو
o
فقر دم حاد
o
إذا كان عمر الطفل ستة شهور أو أكثر من ذلك و
كان محٌط منتصف أعلى الذراع ( )MUACأقل من ,,15

سم أو كان هنالك ورم غذائً علً كلتا القدمٌن
ال ٌوجد أي من المضاعفات المذكورة أعاله

إجتاز إختبار الشهٌة بنجاح



إذا كان محٌط منتصف أعلى الذراع (ٌ )MUACتراوح بٌن
 ,,15الى أقل من  ,,15سم وغٌر مصحوب بورم غذائً
(أودٌما) فً كلتا القدمٌن
وجود ورم غذائً (أودٌما) فً كلتا القدمٌن



إذا كان محٌط منتصف أعلى الذراع ( )MUACأكبر من أو
ٌساوي  ,,15سم وغٌر مصحوب بورم غذائً فً كلتا
القدمٌن
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صنف

اإلجراء الذي ٌتم إتخاذه

سؤ تغذٌة
شدٌد حاد
مصحوب
بمضاعفات
طبٌه

التحوٌل للمستشفى بسرعة
(أو مركز صحً ٌتوفر به مركز
إستقرار) للمعالجة الداخلٌة ()SC

سوء تغذٌة
شدٌد حاد غٌر
مصحوب
بمضاعفات

تتم معالجته بمركزالمعالجة
الخارجٌة بالطرٌقة التً تم بها
وصف ذلك فً هذا المرجع.

سوء تغذٌة حاد
متوسط

ٌتم تحوٌل المرٌض إلى برنامج
التغذٌة االضافٌة المستهدف ،إذا
كان متاحاً.
قدم المشورة لألم عن تغذٌة الطفل
وتحوٌل الطفل إلى برنامج متابعة
النمووتعزٌزالصحه
تهنئة األم وتشجٌعها على المتابعة
فً برنامج متابعة النمو وتعزٌز
الصحة

لٌست هنالك
إصابة بسوء
التغذٌة الحاد

 .1إجراءات العالج بالمعالجه الخارجٌة لسوء التغذٌة المتوسط (
التغذٌة اإلضافٌة المستهدف)
برنامج التغذٌة اإلضافٌة المستهدف ٌقدم العالج لألطفال فً العمر من  59 -6شهرالمصابٌن
بسوء التغذٌة المتوسط الحاد والنساء الحوامل والمرضعات المصابات بسوء التغذٌة المتوسط
الحاد .كما ٌشمل أٌضا األطفال الذٌن تم إخراجهم من برنامج المعالجة الخارجٌة لسوء التغذٌة
الشدٌد الحاد.
فً هذا البرنامج ٌجب أن ٌتم االكتشاف النشط لألطفال والنساء الحوامل والمرضعات المصابٌن
بسوء التغذٌة فً المجتمع بواسطة العاملٌٌن الصحٌٌن بالمجتمع أو المتطوعٌٌن وتحوٌل حاالت
سوء التغذٌة المتوسط الحاد الى برنامج التغذٌة االضافٌة المستهدف أو برنامج المعالجة الخارجٌة
لسوء التغذٌة الشدٌد الحاد وذلك حسب الحاجة والتصنٌف.

 .1اكتشاف الحاالت والدخول
الخطوة  .1قم بإجراء القٌاسات الجسمانٌه وفحص الورم الغذائً  .ضع أولوٌة لألطفال
شدٌدي المرق وقدم ماء السكر %09
 التسكد من عمرالطفل بإستخدام شهادة المٌالد ،بطاقة التطعٌم أو التقوٌم المحلً.
 بالنسبة لألطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  29 – 6شهر قم بفحص الورم
الغذائً راجع الملحق ( )0.0فحص الورم الغذائً  ،تصنٌفه وإتباع إجراءات
فحصه ، .قٌاس محٌط منتصف أعلى الذراع ( ، )MUACقٌاس وزن وطول
الطفل .
 أحسب الوزن للطول  z-scoreمستعمال الجدول (لألطفال فقط).
 بالنسبة لألطفال الذٌن تقل أعمارهم عن  6شهور ،قم بتقٌٌم الورم الغذائً
والهزال الشدٌد الواضح.
 بٌنما ٌكون األطفال متواجدٌن بمنطقة اإلنتظارٌ ،جب علٌك تقدٌم ماء السكر
حتى ٌتمكن هؤالء األطفال من الشرب خالل فترة انتظار فرصتهم فً الدخول
للمعالجة.
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ٌجب اعطاء جمٌع األطفال الذٌن جاءوا من مسافات بعٌدة او الذٌن انتظروا لفترة
طوٌلة قبل المقابلة ماء سكر عند وصولهم محلول سكر ( %10تقرٌبا  10جرام سكر
فً  100مل ماء) لكل األطفال الموجودٌن بمنطقة اإلنتظار.
 oقٌاس المواك للحامل أو المرضع

الخطوة  .0قرر ما إذا كان الطفل مصاب بسوء التغذٌة المتوسط الحاد أم ال.




الطفل الرضٌع الذي ٌقل عمره عن  6شهور ٌكون صابا بسوءالتغذٌة الشدٌد الحاد إذا
وجد ورم غذائً فً كلتا قدمٌه أو كان هزٌال بدرجة شدٌدة وواضحةٌ .جب تحوٌل
الطفل للمعالجة الداخلٌة دون فحص المضاعفات الطبٌه أو إجراء إختبارالشهٌه .
بالنسبة لألطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  29 – 6شهرا:
 oإذا كان محٌط منتصف أعلى الذراع ) )MUACللطفل ٌتراوح مابٌن  11,5إلى
0522سم وغٌر مصحوب بورم غذائً او الوزن للطول ما بٌن ( 1-و z- 0-
 ) scoreمع عدم وجود ورم غذائً  ،فً هذه الحالة فإنه ٌكون مصابا بسوء
التغذٌة المتوسط.
اإلجراء  :قدم المشورة لألم حول تغذٌة الطفل ورعاٌته ِّ
وحول الطفل إلى برنامج
التغذٌة االضافٌة المُستهدف إذا كان متوفرا بالمنطقة أو لبرنامج متابعة النمو
وتعزٌز الصحه.
 oإذا كان محٌط منتصف أعلى الذراع ) )MUACللطفل اقل من 0022سم او
الطفل مصاب بورم غذائً فً كلتا قدمٌه او الوزن للطول اقل من (z- 0-
 ،) scoreفإنه ٌكون مصابا بسوء التغذٌة الشدٌد الحاد.
 oإذا كانت المرأة حامل ابتداء من فترة الحمل الثانٌة او الثالثة (من الشهر الرابع) ومحٌط
منتصف أعلى الذراع ( )MUACأقل من  1213سم فانها تكون مصابه بسوء التغذٌة
 oإذا كان عمر الطفل أقل من  6شهور ومحٌط منتصف أعلى الذراع ( )MUACللمرضع
أقل من  1213سم فانها تكون مصابه بسوء التغذٌة .
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المواصفة

معاٌٌر الدخول

األطفال عمر  59-6شهر

محٌط منتصف أعلى الذراع ( )MUACأكبر من أو ٌساوي
 2215سم وأقل من  2115سم وال ٌوجد ورم غذائً
نسبة الوزن للطول (اكبر من اوٌساوي  0-واقل من z-1-
 ) scoreمع عدم وجود ورم

األطفال عمر  59-6شهر

كل األطفال المحولٌن من برنامج المعالجة الخارجٌة لسوء
التغذٌة الشدٌد الحاد

النساء الحوامل

إذا كانت المرأة حامل ابتداء من فترة الحمل الثانٌة او الثالثة
(من الشهر الرابع) ومحٌط منتصف أعلى الذراع ()MUAC
أقل من  1213سم

النساء المرضعات

إذا كان عمر الطفل أقل من  6شهور ومحٌط منتصف أعلى
الذراع ( )MUACأقل من  1213سم

 إذا انطبق على الطفل أو األم الحامل أو المرضع معاٌٌر الدخول لبرنامج الوقاٌة من
سوء التغذٌة باستخدام الغذاء  ,أنظر إجراءآت الدخول فً الباب التالً
 أدخل الطفل /راعً الطفل أو األم الحامل أو المرضع فً أنشطة برنامج التواصل من
أجل تغٌٌر السلوك.

الخطوة  :0قرر ما إذا كانت المعالجة ستتم بمركز التغذٌة االضافٌة SFP






صنف الطفل بناء على العمرو القٌاسات الجسمانٌه
قرر ما إذا كان الطفل ٌحتاج للمعالجة الخارجٌة أو التغذٌة االضافٌة .
إشرح لألم/راعً الطفل لماذا ٌحتاج الطفل للدخول فً هذا البرنامج.
اشرح الهدف من العالج /البرنامج بالنسبة لألم الحامل والمرضع.
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 .2إدارة سوء التغذٌة المتوسط الحاد فً مركز التغذٌة االضافٌة المستهدفة:
الخطوة  :4تسجٌل الطفل فً دفتر التسجٌل (راجع الملحق  )6وتعبئة كرت التغذٌة
االضافٌة للمتابعة.
الخطوة  .5إشرح لألم /الراعً إن العالج بالتغذٌة االضافٌة كما ٌلً :
 العالج الغذائً فً برنامج التغذٌة االضافٌة المستهدف ٌقدم عن طرٌق إعطاء حصة
غذائٌة تؤخذ للمنزل مكونة من (الغذاء الجاهز المعد لالستخدام  .( RUSFهذا الغذاء
ٌحتوي على كمٌات كافٌة من الطاقة والمغذٌات التً تساعد فً عملٌة التسهٌل.



حجم الحصة الغذائٌة الٌومٌة ٌساوي  100جرام للفرد فً الٌوم .
عندما تكون جلسات البرنامج كل اسبوعٌن  ,توزع حصة غذائٌة تكفً لمدة اسبوعٌن فً كل
زٌارة ( 15كٌس فً اسبوعٌن) .

 قدم المشورة لألم  /راعً الطفل حسب الرسائل التثقٌفٌة الرئٌسٌة التالٌة :
ٌ ستخدم راعً الطفل الصابون والماء لتنظٌف ٌدٌه قبل اطعام الطفل.
 الغذاء العالجً الجاهز المعد لإلستخدام )(RUSFعبارة عن غذاء اضافً لألطفال
المصابٌن بسوء التغذٌة فقط وٌجب عدم مشاركتة ألي شخص آخر.
 بالنسبة لألطفال الذٌن ٌرضعون رضاعة طبٌعٌة ٌ ،جب مواصلة االرضاع من
الثدي قبل تقدٌم الغذاء العالجً الجاهزالمعد لإلستخدام ) (RUSFلهم وعند الطلب.
ٌ جب إعطاء الغذاء االضافً الجاهز المعد لإلستخدام ) (RUSFقبل تقدٌم األطعمة
األخرى .
 اعطً كمٌة كافٌة من المٌاه النظٌفة لٌشربها الطفل أثناء تناوله الغذاء االضافً
الجاهز المعد لإلستخدام )ٌ (RUSFجب حفظ الغذاء العالجً نظٌفا ومغطى.

ملحوظه  :تسكد من ملء بطاقة برنامج التغذٌة االضافٌة المستهدف و من استٌعاب األمهات
للمعلومات بإستخدام أسئلة اختبارٌة
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اػطاء االوديٌت الزيتٌٍٍت :
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o

ٌعطى فٌتامٌن (أ) لكل األطفال عند الدخول فً البرنامج (إال إذا تم إعطائهم
الفٌتامٌن فً الشهر المنصرم)
ٌجب أن ال ٌعطً فٌتامٌن (أ) لألطفال المحولٌن من برنامج المعالجة
الخارجٌة أو الداخلٌة حٌث ٌتم اعطاءهم الفٌتامٌن خالل وجودهم فً هذه
البرامج
إذا ظهرت لدى األطفال أي عالمة من عالمات نقص فٌتامٌن (أ) ٌجب
تحوٌل الطفل ألقرب وحدة صحٌة للعالج حسب موجهات منظمة الصحة
العالمٌة.
ال ٌعطى فٌتامٌن (أ) للنساء الحوامل .
النساء المرضعات تعطى جرعة فٌتامٌن (أ) فقط خالل  6أسابٌع من الوالدة.
دواء عالج الدٌدان ٌعطى لكل األطفال عمر  59-12شهر عند الدخول فً
البرنامج.
ٌعطى الحدٌد لألطفال الذٌن تظهر علٌهم عالمات األنٌمٌا ,أما اذا كانت
االنٌمٌا شدٌدة فٌجب تحوٌل الطفل الً عنبر االطفال العام بالمستشفً.
ٌعطى الحدٌد/الفولٌك لكل النساء الحوامل والمرضعات عند الدخول فً
البرنامج.
ٌعطى لقاح الحصبة لكل االطفال الغٌر ملقحٌن فً عمر أكبر من  9شهور.
سجل العالجات المعطاة فً دفتر التسجٌل.

الٌوع

الشهي

فٍتاهٍي (أ)

فٍتاهٍي (أ)
ػٌد الدخول

البٌداسيل

ػْذ اىذخ٘ه

السدٌد
يالفولٍل

ػْذ اىذخ٘ه

الوصفت

الؼوز

الدزػت

ٍِ  6اى ٚأقو ٍِ  21شٖش

ٗ 2331333حذج
رشػح ٗاحذج ػْذ
اىذخ٘ه
ػاىَٞح
ٗ1331333حذج ػاىَٞح رشػح ٗاحذج مو  4اىٚ
 6شٖ٘س
التؼطٚ

ٍِ  10 – 21شٖش

ٍ 133يزشاً

ّصف حثٔ ػْذ اىذخ٘ه

ٍِ  14اى 59 ٚشٖش

ٍ 433يزشاً

حثح ٗاحذج ػْذ اىذخ٘ه

ٍِ  6اى 10 ٚشٖش (اطفاه
ّاقص ٚاى٘صُ )

ٍ 2115يزشاً حذٝذ
ٍ 53/اٝنشٗرشاً ف٘ىٞل
اعذ
ٍ 03 – 13يزٌ حذٝذ

رشػح ٍٞ٘ٝح ىَذج شٖش
رشػح ٍٞ٘ٝح ىَذج شٖش

ٍِ  6اى 22 ٚعْح

ٍ 63 – 03يزٌ حذٝذ

رشػح ٍٞ٘ٝح ىَذج شٖش

ٍِ  21اى 59 ٚشٖش
اقو ٍِ  21شٖش

ٍِ  14اى 59 ٚشٖش
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اىشثاب ٗاىثاىغِٞ

ٍ 63يزشاً حذٝذ

رشػح ٍٞ٘ٝح ىَذج شٖش

لقاذ السصبت

ػْذ اىذخ٘ه

تؼذ  9شٖ٘س

-

ٍشج ٗاحذج

فٍتاهٍي (أ)

خاله  6اعاتٞغ
األٗىٍِ ٚ
اى٘الدج

اىَشضؼاخ

 1331333وحدة
عالمٌه

رشػح ٗاحذج ػْذ
اىذخ٘ه

البٌداسيل

ػْذ اىذخ٘ه

اىخيج اىخاّ ٍِ ٚاىحَو

ٍ 433يزشاً

رشػح ٗاحذج

الخطوة  :6حدد مواعٌد المتابعة (كل اسبوعٌن)
 .3المتابعة:
ٌحتاج كل األطفال المصابٌن بسوء التغذٌة المتوسط الحاد الذٌن ٌحصلون على الرعاٌة
الصحٌة فً مراكز التغذٌة االضافٌة لزٌارات متابعة كل اسبوعٌن فً الوحدة الصحٌة .
ٌجب على العامل الصحً تحدٌد ٌوم واحد او اكثر فً األسبوع خاص بنشاط العٌادة
الخارجٌة للتغذٌة االضافٌة وٌتضمن ذلك المتابعة ٌ .جب أن ٌستخدم العامل الصحً
الزٌارات المنتظمة من منزل آلخر لمتابعة الحاالت كما ٌجب علٌه تقٌٌم الحاالت التالٌة
أثناء كل زٌارة متابعة.
الخطوة  :1إسأل عن:
 اإلسهال ،التقٌؤ  ،الحمى أو أي شكوى أو مشكلة جدٌدة.
 إذا كان الطفل أكمل الحصة من الغذاء االضافً الجاهز لإلستعمال.
الخطوة  :0قم بتقٌٌم كل من:
 فحص المضاعفات.
 الوزن  ،المواك  MUACوالورم الغذائً (األودٌما).
الخطوة  :0قرر اإلجراء الذي سوف تتخذه بنا ًء على تقٌٌم المتابعة المذكور أعاله.
حول الطفل الى مركز المعالجة الداخلٌة ( )SCإذا كان هنالك وجود ألي مما ٌلً:



ورم غذائً ()+++
ظهور ورم غذائً ()++،+مع مضاعفات طبٌه.
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 هزال (مواك اقل من  0022سم او معدل الطول للوزن اقل من  0-انحراف
معٌاري) مع مضاعفات طبٌة.
ملحوظة :اذا كان الطفل متابع فً برنامج التغذٌة االضافٌة وظهرت علٌه فقط مضاعفات
طبٌة ٌجب تحوٌله الى عنبر االطفال العام بالمستشفى .
حول الطفل الى مركز المعالجة الخارجٌة ( )OTPإذا كان هنالك وجود ألي مما ٌلً:
 ظهور الورم الغذائً (.)++، +
 تدهور المواك الً اقل من  0022سم.
 تدهور معدل الطول للوزن اقل من  0-انحراف معٌاري.
إذا لم تكن هنالك حاجة للتحوٌل ،قدم خدمات المعالجة الخارجٌة للتغذٌة االضافٌة
الخاصة بالمتابعة :
 أكمل إعطاء األدوٌة الروتٌنٌة.
 أعطً الحصة األسبوعٌة من الغذاء اإلضافً الجاهزالمعد لإلستخدام ).(RUSF
 حدد مواعٌد المتابعة التالٌة.
 سجل المعلومات على كرت التغذٌة االضافٌة للمتابعة .
إذا غاب الطفل فى اي زٌارة من زٌارات المتابعة:


إسسل المتطوع المجتمعً ،القابلة بالقرٌة أو غٌرهم من الكوادر ذوي العالقة
إلجراء الزٌارة المنزلٌة وإرسال تقرٌر اإلفادة للعامل الصحً.

الخطوة  :4سٌاراث الوتابؼت فً بزًاهح التغذٌت االظافٍت الوستهدف
o
o
o
o

ٌجب حضور األطفال واألمهات لبرنامج التغذٌة االضافٌة المستهدف كل
أسبوعٌن أو كل شهر للمتابعة والحصول على الحصة الغذائٌة.
فً كل زٌارة ٌتم قٌاس منتصف محٌط أعلى الذراع والوزن كما ٌتم فحص
الورم الغذائً أما الطول فإنه ٌؤخذ كل  4أسابٌع.
األطفال الذٌن تظهرعلٌهم مضاعفات طبٌة واضحة ٌجب تحوٌلهم لبرنامج
المعالجة الداخلٌة (أو ألقرب وحدة صحٌة).
إذا لم تكن هنالك زٌادة فً وزن الطفل بعد زٌارتٌن متتابعتٌن (الزٌارات
الشهرٌه)أو ثالث زٌارات متتابعة (الزٌارات نصف الشهرٌة) أو إذا نقص
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o

وزن الطفل فً أي زٌارة ٌجب تحوٌل الطفل للفحص الطبً فً أقرب مركز
معالجة داخلٌة أو وحدة صحٌة.
األطفال الذٌن تم إدخالهم فً برنامج التغذٌة االضافٌة المستهدف ثم تدهورت
حالتهم واستوفوا معاٌٌر الدخول لبرنامج المعالجة الخارجٌة ٌجب تحوٌلهم
فورا.

الخطوة  :5تدخالث تغٍٍز السلوك
الرسائل الصحٌه والتغذوٌه المقدمه ٌجب ان تشمل :
الرسائل الصحٌة والتغذوٌة تتم من خالل:
 oادراج الطفل وراعً الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع للمشاركة فً
أنشطة التواصل من أجل تغٌٌر السلوك ()SBCCعند زٌارة المركز ثم وجه
العاملٌٌن المجتمعٌٌن لمتابعة األنشطة بالمنزل.

 .4معاٌٌر الخروج
أخرج الطفل من برنامج التغذٌة االضافٌة المستهدف إذا استوفى المعاٌٌر التالٌة:
أ .بالنسبة لألطفال الذٌن تم إدخالهم بناء على المواك والوزن للطولٌ :تم إخراج
الطفل المرٌق إذا كان محٌط منتصف أعلى الذراع ( )MUACاكبر من او
ٌساوي  05,2سم او الوزن للطول أكبر من  z-score 1-لزٌارتٌن متتالٌتٌن.
بٌ .تم تحوٌل االطفال الذٌن تم شفائهم من سوء التغذٌة المتوسط الى برنامج متابعة النمو
وتعزٌز السلوك االٌجابً .

 .0إذا فشل الطفل فً الوصول لمعاٌٌر الخروج بعد إنقضاء فترة ثالثة شهور من
العالج فً المعالجة الخارجٌة لسوء التغذٌة المتوسط او بعد شهرٌن لكل األطفال
المحولٌن من برنامج المعالجة الخارجٌة لسوء التغذٌة الشدٌد الحاد ٌ ،عتبر غٌر
مستجٌب ٌ .تم تحوٌله لبرنامج المعالجة الداخلٌة لٌتم إجراء فحوصات تفصٌلٌة
له.
الحظ أنه ٌجب أن تستخلص من المتابعة األسبوعٌة الحاجة للتحوٌل بسبب الفشل
فً اإلستجابة مقدما ً دون اإلنتظار لمدة ثالث شهور.
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إخزاءاث الخزيج:
ٌتم خروج الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع من البرنامج حسب المعاٌٌر التالٌة:
المجموعة

معاٌٌر الخروج

األطفال عمر  59-6شهر

مواك أكبر من  2115سم لزٌارتٌن متتالٌتٌن
الوزن للطول أكبر من  z-score 1-لزٌارتٌن متتالٌتٌن

النساء الحوامل

الوالدة ومحٌط منتصف أعلى الذراع ( )MUACأكبر من
 1213سم لزٌارتٌن متتالٌتٌن

النساء المرضعات2

إذا كان عمر الطفل اكبر من  6شهور و محٌط منتصف
أعلى الذراع ( )MUACلألم المرضع أكبرمن  1213سم
لزٌارتٌن متتالٌتٌن



 وفاة  :الطفل الذي توفً أثناء المتابعه فً البرنامج ؛ الوفاة البد
من تسكٌدها بزٌارة منزلٌه أو غٌرها من المعلومات الموثوقة.
 هروب  :غٌاب لزٌارتٌن متتالٌتٌن فً حالة الزٌارات الشهرٌه أو
ثالث زٌارات متتابعه فً حال الزٌارت نصف الشهرٌه ٌجب ان
ننتبه ألي غٌاب ونسسل عن الطفل للحضور والمتابعه .
 عدم إستجابة  :الطفل الذي لم ٌستوفً معاٌٌر الخروج بعد ثالثه
أشهر فً البرنامج (لالطفال من عمر  59-6شهر وبعد شهرٌن
لالطفال المحولٌن من المعالجة الخارجٌة) من الرعاٌة ٌنبغً أن
ٌتم تحوٌله إلى المستشفى للكشف الطبً المفصل.
تسوٌل :
 األطفاه اىز ِٝتظٖشػيٍ ٌٖٞضاػفاخ طثٞح ٗاضحح ٝزةتح٘ٝيٌٖ اى ٚػْثش األطفاه اىؼاً.
 إرا ىٌ تنِ ْٕاىل صٝادج فٗ ٜصُ اىطفو تؼذ صٝاستٍ ِٞتتاىٞتِٞ(اىضٝاساخ اىشٖش )ٔٝأٗحالث صٝاساخ ٍتتاتؼح (اىضٝاساخ
ّصف اىشٖشٝح) أٗ إرا ّقص ٗصُ اىطفو ىضٝاستٍ ِٞتتاىٞتِٞ
ٝزة تح٘ٝو اىطفو ىيفحص اىطث ٜف ٜأقشب ٍغتشف.ٚ
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 االطفاه اىز ِٝتٌ تح٘ٝيٌٖ ىَشمض تغزٝح اضافٞح اخش تغثةاىغفش ٝاخزُٗ ّفظ سقٌ اىتغزٞو .
 األطفاه اىز ِٝتٌ إدخاىٌٖ ف ٜتشّاٍذ اىتغزٝح االضافٞحاىَغتٖذف حٌ تذٕ٘سخ حاىتٌٖ ٗاعت٘ف٘ا ٍؼاٞٝش اىذخ٘ه
ىثشّاٍذ اىَؼاىزح اىخاسرٞح اٗ اىذاخيٞح ٝزة تح٘ٝيٌٖ ف٘سا.
إخزاءاث ها بؼد الخزيج:
 -لكل األطفال عمر  59-6شهر:

 oتقدٌم المشورة لألم/راعً الطفل حسب حوجتها عن تغذٌة الطفل ورعاٌته
 oإمال بطاقة الخروج وتسكد من التحاق الطفل ببرنامج متابعة النمو وتعزٌز
السلوك االٌجابً ) (NIPPاو برنامج المغذٌات الدقٌقة ( )MNPان وجد .
 oأن الطفل قد تم تسجٌله بالطرٌقة الصحٌحه فً دفتر التسجٌل وتم تسجٌل
تارٌخ الخروج مع اكتمال معلومات الكرت .
o

راجع التطعٌمات وتسكد من أن الطفل مطعم حسب عمره.

 لكل األطفال عمر  23-6شهر: oحول األطفال لبرنامح الوقاٌة من سوء التغذٌة المتوسط باستخدام الغذاء
( )FBPMإن وجد .
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 .0تشّاٍذ اى٘قاٝح ٍِ ع٘ء اىتغزٝح اىَت٘عظ تاعتخذاً اىغزاء)(FBPM
برنامج الوقاٌة من سوء التغذٌة المتوسط باستخدام الغذاء هو برنامج ٌقوده المجتمع ٌعزز الغذاء
المناسب وممارسة النظافة الشخصٌة الصحٌة لألطفال وتسكٌد زٌادة التغطٌة وفعالٌة خدمات
برنامج الوقاٌة من سوء التغذٌة المتوسط باستخدام الغذاء من خالل االكتشاف المبكر وتحوٌل
االطفال والنساء الحوامل والمرضعات المصابٌن بسوء التغذٌة .صمم هذا البرنامج للحد والوقاٌة
من سوء التغذٌة المتوسط المستهدف وسوء التغذٌة الشدٌد الحاد.
ٌعتمد اتخاذ القرار بتنفٌذ برنامج الوقاٌة من سوء التغذٌة المتوسط باستخدام الغذاء العام أو
المستهدف على نسبة سوء التغذٌة .عندما ٌكون معدل سوء التغذٌة العام فً المحلٌات أكبر من
ٌ %15تم تنفٌذ منهجٌة برنامج الوقاٌة من سوء التغذٌة المتوسط باستخدام الغذاء لكل المستهدفٌن
بغق النظرعن حالتهم التغذوٌة وفً المحلٌات التً ٌكون معدل سوء التغذٌة العام أقل من %15
ٌتم تنفٌذ منهجٌة برنامج الوقاٌة من سوء التغذٌة المتوسط باستخدام الغذاء المستهدف.

 1.3إجراءات الدخول فً برنامج الوقاٌة من سوء التغذٌة المتوسط باستخدام الغذاء:
الخطوة  :,تقٍٍن القٍاساث الدسواًٍت
o
o
o
o
o

o
o

o

قم بقٌاس محٌط منتصف أعلى الذراع (.)MUAC
قم بقٌاس الطول .
قم بقٌاس الوزن.
أفحص الورم الغذائً ؛ إذا وجد الورم الغذائً حول المرٌق لبرنامج
المعالجة الخارجٌة لسوء التغذٌة الشدٌد الحاد.
إذا انطبق على الطفل معاٌٌر الدخول لبرنامج المعالجة الخارجٌة (مصاب
بسوء تغذٌة شدٌد حاد) فحوله لبرنامج المعالجة الخارجٌة لسوء التغذٌة الشدٌد
الحاد.
إذا انطبق على الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع معاٌٌر الدخول لبرنامج
التغذٌة االضافٌة المستهدف ٌحول للمعالجه االضافٌة ( أنظرالباب السابق)
إذا انطبق على الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع معاٌٌر الدخول لبرنامج
الوقاٌة من سوء التغذٌة المتوسط باستخدام الغذاء المستهدف واصل الخطوة
.3
سجل الطفل/راعً الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع للمشاركة فً أنشطة
التواصل من أجل تغٌٌر السلوك ()SBCC
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األماكن التً ٌكون فٌها معدل سوء التغذٌة العام ( )GAMأكبر من  %20إنشاء برنامج تغذٌة
وقائٌة شامل
الفئة

الدخول

األطفال عمر  10-6شهر

الطول  87 - 65سم فً حالة عدم معرفة تارٌخ المٌالد

النساء الحوامل

إذا كانت المرأة حامل ابتداء من فترة الحمل الثانٌة او
الثالثة (من الشهر الرابع) ٌ ,تم تسكٌد الحمل من الكرت
الصحً أو الحمل المنظور
إذا كان عمر الطفل أقل من  6شهورٌ ,تم تسكٌد ذلك من
الكرت الصحً أو شهادة المٌالد للطفل

النساء المرضعات

األماكن التً ٌكون فٌها معدل سوء التغذٌة العام ( )GAMأقل من  %20إستهداف المعرضٌن
لخطر االصابة
الفئة

الدخول

األطفال عمر  10-6شهر
(الطول  87-65سم)
النساء الحوامل (الثلث الثانً
أوالثالث من الحمل فترة الثالث
أشهر الثانٌة أو الثالثة من
الحمل)
النساء المرضعات (عمر الطفل
أقل من  6شهور)

محٌط منتصف أعلى الذراع أكبرمن أو ٌساوي  21,5سم
وأقل من  2015سم
محٌط منتصف أعلى الذراع أكبرمن أو ٌساوي  1213سم و
أقل من  1013سم
محٌط منتصف أعلى الذراع أكبرمن أو ٌساوي  1213سم
و أقل من  1013سم

الخطوة  :,الدخول فً بزًاهح الوقاٌت هي سوء التغذٌت الوتوسط باستخدام الغذاء
o
o
o
o

إشرح لألم /راعً الطفل لماذا ٌحتاج الطفل للدخول فً هذا البرنامج.
اشرح الهدف من العالج /البرنامج بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع.
سجل الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع فً دفتر التسجٌل .
أكمل قسم الدخول فً برنامج الوقاٌة من سوء التغذٌة المتوسط باستخدام
الغذاء فى كرت الحصص الغذائٌة مع ترقٌمه.
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الخطوة  :3إػطاء السصص الغذائٍت اإلظافٍت
 oالحصص الغذائٌة االضافٌة عبارة عن دقٌق مدعم بالمغذٌات و مضاف الٌه
اللبن مثال خلطة الحبوب المدعمه باللبن ( SC+أو  ) premixوالتً تعطى
فً شكل حصص غذائٌه تؤخذ للمنزل لتدعٌم الغذاء بالمنزل  ،هذا الغذاء
ٌحتوي على كمٌات كافٌة من الطاقة والمغذٌات التً تساعد على الوقاٌة من
سوء التغذٌة الحاد.
 oحجم الحصة الغذائٌة الٌومٌة و نوعها ٌتم حسابها وتحدٌدها حسب الحوجة .
 oعادة تكون جلسات البرنامج كل شهر ,توزع حصة غذائٌة تكفً لمدة شهر
فى كل زٌارة .
تسكد من إكمال ملء بٌانات بطاقة برنامج الوقاٌة من سوء التغذٌة المتوسط باستخدام الغذاء مع
ترقٌمه (تسخذ األم/راعً الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع البطاقة للبٌت ثم تستً بها فً الزٌارة
التالٌة).

الخطوة  :4إػطاء رسائل أساسٍت
o
o
o
o
o
o

أعطاء ارشادات واضحة لالم/راعً الطفل والمرأة الحامل أو المرضع عن
كٌفٌة إعداد الحصة الغذائٌة واطعام االطفال.
ٌجب تقدٌم شرح عملً لعملٌة إعداد الطعام فً موقع البرنامج أو المجتمع ما
أمكن ذلك.
تسكد من أن األم/راعً الطفل قد فهم /فهمت أن الحصة الغذائٌة للطفل
المصاب بسوء التغذٌة فقط وأن ال ٌشاركه أحد فٌها.
اشرح كٌفٌة التخزٌن اآلمن للحصة الغذائٌة.
تسكد من معرفة األم/راعً الطفل متى تعود لبرنامج الوقاٌة من سوء التغذٌة
المتوسط باستخدام الغذاء.
سجل تارٌخ زٌارة المتابعة القادمة فً الكرت وأشرح ذلك بصورة واضحة
لألم/راعً الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع .

الخطوة  :5سٌاراث الوتابؼت فً بزًاهح الوقاٌت هي سوء التغذٌت الوتوسط باستخدام
الغذاء
o

o

ٌجب حضور األطفال واألمهات لبرنامج الوقاٌة من سوء التغذٌة المتوسط
باستخدام الغذاء كل شهر أو كل أسبوعٌن للمتابعة والحصول على الحصة
الغذائٌة.
إذا لم تكن هنالك زٌادة فً وزن الطفل بعد زٌارتٌن متتابعتٌن فً حال
الزٌارات الشهرٌه أو ثالث زٌارات متتابعة فً حال الزٌارات نصف
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o

الشهرٌة أو إذا نقص وزن الطفل فً أي زٌارة ٌجب تحوٌل الطفل للفحص
الطبً فً أقرب مركز معالجة داخلٌة أوحدة صحٌة.
األطفال او االمهات الحوامل والمرضعات الذٌن تم إدخالهم فً برنامج الوقاٌة
من سوء التغذٌة المتوسط باستخدام الغذاء ثم تدهورت صحتهم وظهرت
عالمات احتٌاجهم لبرنامج التغذٌة االضافٌة المستهدف أو المعالجة الخارجٌة
لسوء التغذٌة الشدٌد الحاد ٌجب تحوٌلهم فورا.

الخطوة  :6تدخالث تغٍٍز السلوك
الرسائل الصحٌة والتغذوٌة المقدمة ٌجب أن تشمل على:
 oادراج الطفل وراعً الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع للمشاركة فً
أنشطة التواصل من أجل تغٌٌر السلوك ()SBCCعند زٌارة المركز ثم
توجه العاملٌن بالمجتمع لمتابعة األنشطة بالمنزل.
 oتقدٌم شرح عملً لعملٌة إعداد الطعام وطبخه فً موقع البرنامج أو المجتمع
ٌ oجب أن تكون هنالك عالقة قوٌة بٌن أنشطة هذا البرنامج مع برامج التغذٌة
الموجودة اوالمخطط لها مثال :آلٌة التحوٌل الى برنامج التغذٌة االضافٌة
المستهدف ,برنامج المعالجة الخارجٌة لسوء لتغذٌة الشدٌد الحاد أو المعالجة
الداخلٌة ,متابعة الحوامل إلخ...

الخطوة ً :7اودي الودتوغ:




إنشاء النادي بالتشاور مع وزارة الصحة الوالئٌة والمجتمع.
ٌخدم كل نادي مجتمع حوالً  1333-2533مسئول من رعاة األطفال وأطفالهم.
ٌمكن أن ٌعمل النادي لمدة ساعتٌن أو أكثر فً ٌوم متفق علٌه فً األسبوع باالعتماد على
المسئولٌن من رعاٌة األطفال.

األنشطة بالنادي تشمل اآلتً :







تشجٌع تغذٌة الرضع وصغار األطفال ( )IYCFبالطرٌقه المثلى  ,المٌاه اآلمنة  ,مقاٌٌس
النظافة الشخصٌة وصحة البٌئة ,اإلعداد المناسب واالستعمال الصحٌح للحصة الغذائٌة
االضافٌة.
تقدٌم الحلقات العملٌة إلعداد طبخ الطعام بالنادي.
تجربة للوجبات المحلٌة.
اكتشاف األطفال المصابٌن بسوء التغذٌة وتحوٌلهم الى برنامج التغذٌة االضافٌة
المستهدف ,برنامج المعالجة الخارجٌة أو برنامج المعالجة الداخلٌة
ٌجب دعم النادي بالمعدات غٌر الغذائٌة (إجهزة القٌاسات الجسمانٌة ,معدات الطبخ,
فرشات ,لعب ,الخ)...
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 1.3معاٌٌر الخروج من برنامج الوقاٌة من سوء التغذٌة المتوسط باستخدام الغذاء
ٌتم خروج األطفال واألمهات الحوامل /المرضعات إعتمادا على المعاٌٌر التالٌه :

الوواقغ التى بها سوء التغذٌت الؼام امبز  >= %,2بزًاهح تغذٌت اظافٍت ػام :
الفئة
االطفال من  23 -6شهر

الخروج



النساء الحوامل



النساء المرضعات



ٌصل عمر الطفل  24شهر أو طول أكثر من  87سم
فى حالة عدم معرفة تارٌخ مٌالد الطفل .
فى حالة تطور سوء التغذٌة الشدٌد الحاد او المتوسط
ٌجب تحوٌل الطفل مباشرة الى مراكز التغذٌة الداخلٌة
او الخارجٌة او االضافٌة متى مادعت الحوجة اذا
كانت الخدمة متوفرة .
بعد الوالدة (وتكون متابعة بعد الوالدة كمرضعة لمدة 6
شهور بعد الوالدة ).
الطفل اكمل  6شهور.

الخروج

الفئة
االطفال من  23 -6شهر
(الطول من  87 -65سم )




النساء الحوامل (ابتداء من
الشهر الرابع (الثلث الثانً
والثالث للحمل)






النساء المرضعات (الرضع اقل
من  6شهور )





المواك اكبر من  13,5سم لزٌارتٌن متتالٌتٌن.
تدهور حالة الطفل لسوء التغذٌة الحاد المتوسط
اوالشدٌد (حول للمعالجة).
بعد  6شهور فى البرنامج إذا لم ٌستجٌب الطفل للعالج.
مواك اكبر من  23,0سم لزٌارتٌن متتالٌتٌن .
الوالدة .
تدهور حالة سوء التغذٌة الحاد المتوسط (حول
للمعالجة).
مواك اكبر من  23,0سم لزٌارتٌن متتالٌتٌن .
الطفل اكمل  6شهور .
تطور حالة سوء التغذٌة المتوسط (تحوٌل للمعالجة).
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الوواقغ التى بها سوء التغذٌت الؼام اقل هي  >= %,2يالوستهدف فى خطز :

.4تشّاٍذ اى٘قاٝح ٍِ ع٘ء اىتغزٝح اىَت٘عظ اىز ٛال ٝغتخذً اىغزاء
هنالك دعم متزاٌد فً السودان لمنهجٌة برامج الوقاٌة من سوء التغذٌة المتوسط التً ال تستخدم
الغذاء مع ربطها بالبرامج العالجٌة الموجودة .أحد هذه المنهجٌات هو الممارسات االٌجابٌة وأثرها
على التغذٌةٌ .تم تنفٌذ منهجٌة الممارسات االٌجابٌة وأثرها على التغذٌة فً األماكن التً ال ٌوجد
بها برنامج الوقاٌة من سوء التغذٌة المتوسط باستخدام الغذاء  .مع الوضع فً الحسبان أن كل
المحلٌات من المتوقع أن تنفذ برنامج متابعة النمو وتعزٌز الصحة .من البدٌهً أن تكون برامج
الوقاٌة من سوء التغذٌة المتوسط التً ال تستخدم الغذاء جزء من برنامج متابعة النمو وتعزٌز
الصحة .فً الفقرة التالٌة هنالك توضٌح لنوعٌن من هذه البرامج .األول عندما ٌكون هنالك برنامج
متابعة النمو تعزٌز الصحة فقط والثانً عندما ٌكون هنالك برنامج الممارسات االٌجابٌة وأثرها
على التغذٌة ) (NIPPباالضافة لبرنامج متابعة النمو وتعزٌز الصحة.

. -3برنامج الوقاٌة من سوء التغذٌة المتوسط بدون استخدام الغذاء فً أماكن متابعة
النمو:
الحظ أن قلة الغذاء لٌست هً السبب الوحٌد لسوء التغذٌة .لذا ٌمكن أن تستعمل حلقات متابعة
النمو وتعزٌز الصحة لفحص كل العوامل ذات العالقة بسوء التغذٌة لدى األطفال التً تمكن األسر
من إٌجاد الحلول لها .بالمتابعة الشهرٌة لحلقات متابعة النمو وتعزٌز الصحة من المهم تقدٌم إرشاد
فردي وجماعً لتحدٌد لماذا أن بعق األطفال ال ٌنمون بصورة جٌدة بٌنما البعق اآلخر ٌنمون
بصورة جٌدة ,مثال لذلك أن بعق أمهات األطفال ال تنقصهم المعرفة بالعناٌة المناسبة واطعام
االطفال عندما ٌكون الغذاء موجود بالمنزل ,انما قد ٌكون السبب االصابة المتكررة للطفل
باالسهال بسبب الممارسات الغٌر جٌدة للنظافة الشخصٌة.

الخطوة  :,زدود تارٌخ الدلست الشهزٌت لوتابؼت الٌوو يتؼشٌش الصست :
ٌجب أن ٌكون تارٌخ جلسات متابعة النمو مناسب لكال من مقدم الخدمة واألمهات .فً
بعق األماكن تفضل األمهات أن تكون الجلسة أٌام األسواق وفً أماكن أخرى قد
ٌفضلون أٌام أخرى .أشرح بصورة واضحة أهمٌة متابعة النمو حٌث أنها الفرصة
األولى المتاحة لمعرفة نمو الطفل واتخاذ االجراء الصحٌح قبل أن تظهر عالمات سوء
التغذٌة.
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الخطوة  :,أخذ قٍاساث خسواًٍت صسٍست:
تسكد من أن األجهزة تمت معاٌرتها بصورة سلٌمة وتعمل بصورة جٌدة .أطلب من األم
أن تساعدك أثناء أخذ القٌاسات .الحظ أنه فً بعق األحٌان قد ٌنحنً الطفل نحو أمه
مما قد ٌؤثر على القٌاسات .تعامل مع األم بصورة حسنة .الحظ إذا كان الطفل متوترا ,
أو إذا شعرت األم بسنها لم تعامل بصورة جٌدة أو أسٌئت معاملتها فقد ال تستً للزٌارة
التالٌة لمتابعة النمو.

الخطوة  :3إقزأ هٌسٌى هتابؼت الٌوو يساػد األم لقزاءته:
علم األم كٌف تقرأ منحنى متابعة النمو .هذا العمل ٌتطلب الصبر وٌؤكد من أنك تقدر
األم وتدعمها وتشجعها.

الخطوة ً :4اقش هغ األم زالت هٌسٌى الٌوو لطفلها يتقدٌن الٌصر الوٌاسب لسالت طفلها:
بعد دعمك لألم لقراءة كرت متابعة النمو ,ناقش معها مسار نمو طفلها فً الشهور
السابقة مع المسار المرجعً المثالً لمنحنى النمو .شجع األم على فهم منحنى النمو
ومقارنة منحنى نمو طفلها .أنتهز الفرصة لتعلٌم األم عالمات سوء التغذٌة والحوجة
لطلب النصائح الطبٌة إذا ظهر أي منهاٌ .جب تقدٌم الرسائل األساسٌة لتغذٌة الرضع
وصغار األطفال حسب عمر الطفل( .انظر ملحق  1للرسائل األساسٌة لتغذٌة الرضع
وصغار األطفال)
 -,.4بزًاهح الوقاٌت هي سوء التغذٌت الوتوسط الذي ال ٌستخدم الغذاء فً األهامي التً تقدم أًشطت
بزًاهح األثز الغذائى يالسلوك االٌدابً يأثزها ػلى التغذٌت باالظافت الى هتابؼت الٌوو يتؼشٌش الصست:

ها هو بزًاهر زلقاث االثز الغذائى يالسلوك االٌدابى يأثزها ػلى التغذٌت ؟
هى حلقات تستهدف أسر االطفال المصابٌن بسوء التغذٌة المتوسط لمساعدتهم الى اٌجاد حلول
بدٌلة لمعالجة مشاكل سوء التغذٌة من خالل تمكٌن االمهات واالباء على تبادل المعارف
والمهارات حول كٌفٌة تحسٌن التغذٌة ألفراد األسرة وذلك باستخدام الموارد المتاحة محلٌا فى
المنطقة .
أهــداف الحلقات:
 تحسٌن الحالة التغذوٌة لألطفال المستهدفٌن المصابٌن بسوء التغذٌة.
 تحسٌن فهم االسر المستهدفة لمعرفة لماذا ٌحدث مرق سوء التغذٌة فً المجتمعات االكثر
عرضة لالصابة بالمرق وما هً الخطوات التً ٌجب اتخاذها لمنع حدوث المرق مستقبال
(بتغٌٌر المعتقدات المجتمعٌة تجاه ممارسات الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة وممارسات التغذٌة
وسلوك اإلقبال على مراكز الرعاٌه الصحٌه للرضع و األطفال و الحوامل و المرضعات
والمصابٌن باألمراق المزمنه )
 تحسٌن التنوع الغذائً لالسر المستهدفة بتغٌر السلوك الغذائى .
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 تحقٌق تحسٌنات مستدامة فً الرعاٌة االسرٌة والممارسات التغذوٌة من خالل ترقٌة السلوك
االٌجابً لمعالجة مشاكل سوء التغذٌة فً المجتمع .
المكونات الرئٌسٌة للحلقات:
 .1تغٌٌر السلوك (لتحسٌن الوعً).
 .2المزارع الصغٌرة (لتحسٌن الغذاء  /األمن الغذائً).
 .3الوجبة التعلٌمٌة (توعٌة االمهات بسهمٌة التنوع الغذائى).
اٌن تقام الحلقات:
 تقام الحلقة فى منطقة ٌكون فٌها مستوى سوء التغذٌة مرتفع بٌن االطفال االقل من  5سنوات
والنساء الحوامل والمرضعات .بمشاركة قٌادات المجتمع فى تحلٌل المشكلة وحلها.
 وفرة االغذٌة المحلٌة .
 قبول المجتمع للعمل الطوعى بدون مقابل وذلك بتمكٌن الرجال والنساء من المشاركة
وتبادل المعارف والمهارات حول كٌفٌة تحسٌن التغذٌة ألفراد األسرة .
 قبول قٌادات المجتمع بالحلقات .
 وجود الجهات ذات الصلة للتنسٌق (مراكز صحٌة – برنامج صحة البٌئة –األمن الغذائى,
جمعٌات إجتماعٌة .)... ,
الفئات المستهدفة ومعاٌٌر الدخول (تفاصٌل أكثر فً دلٌل حلقات (:)NIPP
الوستهدف يهؼاٌٍز الدخول لحلقات النساء

معاٌٌر الخروج لحلقات النساء

مل األطفال الوخزخٍي زدٌثا هي بزًاهح
الوؼالده الخارخٍت ( ) OTPبغط الٌظز ػي
قٍاساتهن الدسواًٍت .
األسز التى لدٌها أطفال هصابوى بسوء تغذٌه
زاود هتوسط  95 – 6 :شهز يالوواك بٍي ,,19
– ,,19سن
السواهل يالوزظؼاث الوواك اقل هي,2سن

ٍ٘اك أمثشٍِ أٗٝغاٗ 1225 ٛفّٖ ٚاٝح حيقح اه ()NIPP
ٗٝنُ٘ ساػ ٜاىطفو إرتاص اختثاس اىتق ٌٞٞاىثؼذ( ٛاىْظشٛ
تْتٞزح أمخش ٍِ ٗ %00اىؼَي) ٜ
اىَ٘اك أمثش ٍِ أٗ ٝغاٗٝٗ 1225 ٛنُ٘ ساػ ٜاىطفو إرتاص
اختثاس اىتق ٌٞٞاىثؼذ( ٛاىْظش ٛتْتٞزح أمخش ٍِ %00
ٗاىؼَي) ٜ
اىح٘اٍو ٗاىَشضؼاخ اىَ٘اك أمثش ٍِ23عٌ ىيح٘اٍو
ٗاىَشضؼاخ اىالئ ٜتٌ إدخاىِٖ تاىَ٘اك ٗأرتضُ اختثاس
اىتق ٌٞٞاىثؼذ( ٛاىْظش ٛتْتٞزح أمخش ٍِ ٗ %00اىؼَي) ٜ
ٝنُ٘ ساػ ٜاىطفو إرتاص اختثاس اىتق ٌٞٞاىثؼذ( ٛاىْظشٛ
تْتٞزح أمخش ٍِ ٗ %00اىؼَي) ٜ

االسز التً لدٌها توائن اي يالوداث هتؼدودة،
االسز التً لدٌها الزغبت فً الوشارمت (يلدٌها
اهزاض هشهٌت) ،الذٌي ٌزٌديى تسسٍي يظؼهن
الصسً التغذيي الؼام

حلقات ( )NIPPالرجال والنساء:
ْٝقغٌ اىْقاػ ف ٜاىحيقح اى ٜحالحح ارضاء ( ٍنّ٘اخ اىثشّاٍذ اىَزم٘سج ادّآ)  40دقٞقح ىنو ٍنُ٘
ػي ٚاال ٝتؼذ ٛاىْقاػ 3عاػاخ /اى ٗ ً٘ٞأُ تنُ٘ اىفتشج اىضٍْ ٔٞت ِٞاىحيقاخ ٍِ  12 -2إعث٘ع

26

( ٍغ ٍشاػاج خص٘صٞح اىَْطقح) ٗػذد اىَشاسمٍ 15 – 10 ٍِ ِٞشاسك ٗٝتٌ تغزٞو مو
اىَغتفٞذ ِٝف ٚدفتش اىتغزٞو ىيَتاتؼح.
تبدأ مل زلقت باالتً:

,ـ تغٍٍز السلوك يالوشورة:
تشمض ػي ٜاىَ٘اضٞغ اىَختاسج ٍغثقا ٍِ قثو اىَشاسم ِٞتاالضافح ىيَ٘اضٞغ اىَتفق ػيٖٞا ٝزة اُ
تشَو اىحيقح ٍناُ ىغغٞو االٝاد ٛـ اىَشاحٞض ـ اىَ٘اقذ اىَحغْح ـ حفظ ٗتخض ِٝاىغزاء .

,ـ الوشارع الوٌشلٍت لتسسٍي التغذٌت ياالهي الغذائً االسزي :
ششس مٞفٞح ػَو حذٝقح ٍْضىٞح أٗ ٍزتَؼٞح إلّتاد اىخضشٗاخ ٗاىف٘امٔ ٗاإلعتفادج ٍْٖا ٍْضىٞأ ً ٗ
ٍحيٞا ً ٗ تؼي ٌٞاىَشاسم ِٞمٞفٞح اّتاد اىثزٗس .

2ـ الوخبت التؼلٍوٍت:
تشزٞغ االٍٖاخ ىؼَو ٗرثح ػاىٞح اىغؼشاخ اىحشاسٝح ٗاىَغزٝاخ اىذقٞقح َٝ ،نِ تنشاس اى٘رثح
ٍشت ِٞف ٜاالعث٘ع تاىْقاػ ٍغ ٍشاسماخ اىحيقح َٝنِ اعتؼَاه ٗعائو اىتخقٞف ٍخو ص٘س
اىخضشٗاخ (فالػ ماسخ) .
ٝزة اػطاء اى٘رثح تؼذ اىتحضٞش ىالطفاه ٗاىح٘اٍو ٗٝزة تشزٞغ االٍٖاخ تتنشاسٕا ػيٜ
اىَغت٘ ٙاالعش ٗ ٙحج االٍٖاخ ػي ٜت٘فٞش ٍنّ٘اخ اى٘رثح ٝٗ .تٌ تذسٝة اىَشاسماخ ف ٚاىتصْٞغ
اىغزائٗ ٚاىَ٘اقذ اىَحغْح.

استخدام الكروت و المطبقات فً برنامج الممارسات ذات االثر االٌجابً
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 .4المالحق
الملحق  :1تغذٌة الرضع و صغار االطفال:

الرسائل االساسٌة لتغذٌة الرضع وصغار األطفال:
رسائل تعلٌمٌة أساسٌة لألمهات  /راعً الطفل الذي تم إدخاله فً برنامج المعالجة الخارجٌة
لالمهات الحوامل أو النساء الالئً لدٌهن أطفال أقل من  6شهور وأطفال أقل من خمس
سنوات فً برنامج المعالجه الخارجٌه :
الحوامل :
ٌ جب على الحامل تناول وجبات اضافٌة على األقل وجبه إضافٌه واحدة فى الٌوم
خالل فترة الحمل .
ٌ جب على المرضع تناول وجبتٌن اضافٌتٌن أو وجبات خفٌفة فً الٌوم خالل فترة
الرضاعة
ٌ جب تناول أفضل الغذاء الموجود وٌشمل ذلك اللبن  ,الفواكه والخضروات ,
اللحوم  ,االسماك  ,البٌق  ,الحبوب والبقولٌات.





تناول كمٌات كبٌرة من الماء والسوائل خاصة عند الشعور بالعطش تناول أغذٌة
خاصة خالل فترة الحمل والرضاعة ٌساعد على نمو جٌد وصحً للجسم ,
تناول حبوب الحدٌد والفولك اسٌد خالل فترة الحمل ولمدة ثالث اشهر
على االقل بعد الوالدة للوقاٌة من االنٌمٌا.
استعمال الملح المضاف الٌه الٌود للمساعدة فً نمو مخ و جسم الجنٌن.
الحضور لزٌارات متابعة الحمل على األقل  4مرات اثناء فترة الحمل.

الرضع:







مالمسة جسم األم لجسم طفلها بعد والدته فورا .
بدء الرضاعة الطبٌعٌة خالل الساعة األولى من عمرالطفل .
اللبس مهم لصحة الطفل .
ٌساعد اللبس على حماٌة الطفل من األمراق وٌساعد فً التخلص من (العقً) البراز
األول ذي اللون الداكن .
اإلرضاع بصورة مستمرة ٌساعد على إدرار اللبن ووجوده بكمٌات كافٌة .
االقتصار على الرضاعة الطبٌعٌة فقط من غٌر إعطاء ماء أو أي سوائل أخرى
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طٌلة األشهر الستة األولى من عمر الطفل .
لبن الثدي ٌفً بجمٌع احتٌاجات الرضٌع من العناصر الغذائٌة والماء التً ٌحتاجها
خالل السته أشهر األولى من حٌاته .
إعطاء الطعام مع الرضاعة قبل اكمال الستة شهور ٌزٌد من فرصة االصابة
باألمراق كاالسهال واإللتهاب الرئوي وسوء التغذٌة .
إرضاع الطفل بناء على طلبه أي كلّما رغب فً ذلك  ،فً النهار وأثناء اللٌل ؛ - 8
 12مرة للمساعدة فً إدرار اللبن .
تذكر أن ممارسة النظافة الشخصٌة الجٌدة تحمً من االمراق.
ال تعطً الرضٌع أقل من  6شهور الغذاء الجاهز المعد لإلستخدام (.)RUSF
الهدف من معالجة االطفال أقل من  6شهور المصابٌن بسوء التغذٌة الشدٌد الحاد
ٌتم بالرضاعة الطبٌعٌة
إذا واجهتك أي صعوبات بشسن الرضاعة الطبٌعٌة ٌرجى الرجوع إلى عامل صحً
متخصص أو استشارة أي مجموعة من مجموعات دعم الرضاعه فً مجتمعك.

لألطفال عمر  ,2-6شهر فً فترة المتابعة فى برنامج المعالجة الخارجٌة:







لألطفال الرضع فً برنامج المعالجة الخارجٌة دائما ارضع الطفل حسب رغبته
قبل اعطائه الغذاء العالجً الجاهز المعد لإلستخدام.
الغذاء العالجً الجاهز المعد لإلستخدام ٌعطى قبل إعطاء أي طعام اخر .عطً
كمٌات قلٌلة من الغذاء العالجً الجاهز المعد لإلستخدام باوقات منتظمة مع
تشجٌع الطفل لألكل كل  4-3ساعات.
إعطً دائما كمٌات وفٌرة من المٌاه النظٌفة لشربها أثناء تناول الطفل للغذاء
العالجً الجاهز المعد لإلستخدام.
الرضاعة الطبٌعٌة هً أهم مكونات غذاء الرضٌع حتى بلوغه عامٌن من العمر .
عند إعطاء الغذاء التكمٌلً فكر فً  :عدد المرات  ،الكمٌة  ،القوام  ،التنوع  ،طعام
موجود ومقبول وصحً  ،النظافة .

ملحوظة :إسال األم اعادة الرسائل للتأكد من فهمها
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الملحق  :2تقنٌات قٌاس الجسم
 :2.1خط٘اخ قٞاط ٍحٞظ ٍْتصف أػي ٚاىزساع (:)MUAC


أطلب من األم أن تنزع المالبس التً ربما تغطً الذراع الٌسرى للطفل .إذا كان ذلك ممكنا
ٌجب أن ٌقف الطفل وهو منتصب القامة وٌكون ذلك بمٌالن إلى جانب الشخص الذي ٌجري
عملٌة القٌاس.



أجري تقدٌر للنقطة الوسطى ألعلى الذراع الٌسرى (تتم اإلشارة للصور الموضحة أدناه).



مد ذراع الطفل ولف الشرٌط حول النقطة الوسطى للذراع .تسكد من أن األرقام واضحة على
الجهة العلٌا وأن الشرٌط منبسط حول بشرة الجلد (السهم .)7



أفحص درجة شد الشرٌط على ذراع الطفل .تسكد من أن الشرٌط مشدود بالطرٌقة المالئمة
لذلك (السهم  ) 7وأنه ال ٌضغط ضغط شدٌد على الذراع أو ٌكون غٌر مربوط بإحكام
(السهمان  8و  .)9كرر أي خطوة عندما ٌكون ذلك ضرورٌا .عندما ٌكون الشرٌط فً
الموضع الصحٌح على الذراع وٌكون الشد صحٌحا ،إقرأ وأذكر نتٌجة قراءة القٌاس بصوت
عالً ألقرب شخص ،.خانة عشرٌة واحدة  .سم ( 2السهم )23



سجل القٌاس فورا.
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,.,
 :خطواث قٍاص الوسى:


أشرح األجراء لوالدة الطفل أو راعً الطفل قبل البدء فً اإلجراءات.



ر ِّكب مٌزان زنبركً معلَّق ٌُستخدم ألوزان فً حدود  15كلجم (مدرَّج بمئة جرام) .إذا كانت
هنالك حاجة للوزن المتحرك ٌمكن ربطه بخطاف على شجرة أو عصا ٌمسكها شخصان.



ضع حوق الغسٌل وأعد المعاٌرة لتصبح صفر.



أزل المالبس وضع الطفل /الطفلة فً الحوق.
ِ



تسكد من أنه ال ٌوجد شًء ٌالمس الحوق /مالبس الطفل الداخلٌة.



إقرأ المٌزان على مستوى العٌن (إذا كان الطفل ٌتحرك واإلبرة ال تستقر فً موضع واحد،
أجري تقدٌر للوزن بواسطة القٌمة الظاهرة على النقطة الوسطى من مدى التذبذب).



عندما ٌستقر الطفل على وضع ثابت ،سجل القٌاس إلى أقرب  233جم.



أجري معاٌرة المٌزان أسبوعٌا بواسطة مادة معروفة الوزن.
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 :1.3فحص اى٘سً اىغزائٜ


مستخدما إصبع اإلبهام إضغط على كلتا القدمٌن لمدة ال تقل عن ثالثة ثوانً.



إذا ظهرت بصمة منخفضة على كلتا القدمٌنٌ ،كون الطفل مصابا بالورم الغذائً.

ٌنتج الورم الغذائً م ن تراكم السوائل فً الجسم وٌكون الورم الغذائً الناتج عن سؤ
التغذٌة متعلق بكلتا القدمٌن وتظهر فٌه بصمة منخفضة علٌهما .بعد أن ٌتم إدخال المرٌق
لبرنامج المعالجة الخارجٌة وإذا كان ال ٌستجٌبٌُ ،رجى تحوٌله للعناٌة فً برنامج
المعالجة الداخلٌة ألنه ٌمكن أن ٌكون سبب الورم الغذائً حاالت أخرى مثل حاالت الكلى
2
والقلب.

2
ْٕاىل حالحح دسراخ ىي٘سً اىغزائ + : ٜإرا ماُ اى٘سً اىغزائ ٜف ٜأعفو اىقذٍ ِٞفقظ ؛  ++إرا ماُ اى٘سً ف ٜميتا اىقذٍٗ ِٞاىغاقِٞ
ٗاىزساػ ِٞ؛  +++إرا ماُ اى٘سً اىغزائٍْ ٜتششاً ف ٜمو اىزغٌ .
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 :1.4قٞاط اىط٘ه
لمزٌد من الضبط و الدقة ،تحتاج دائما لشخصٌن ألخذ الطول و االرتفاع.
ٌتم قٌاس األطفال من عمر سنتٌن و اكبر وقوفا بٌنما ٌتم قٌاس من هم اقل من سنتٌن رقودا
فإذا لم ٌكن تقدٌر العمر سهال  ،فإن األطفال بارتفاع  87سم او اطول ٌتم قٌاسهم وقوفا
ومن هم اقل من  87سم ٌتم قٌاسهم رقودا  .فإذا تم قٌاس األطفال من عمر سنتٌن او اكبر
او بارتفاع  87سم او أطول رقودا ٌتم خصم  3,7سم من القٌاس (معاٌٌر منظمة الصحه
العالمٌة)

لألطفال من عمر سنتٌن او اكبر او بارتفاع  87سم او أطول
الخطوات واالعتبارات الواجب مراعاتها عند قٌاس االرتفاع (وقوفا)
ٌتم خلع حذاء الطفل
ٌوضع الطفل على لوحة االرتفاع وقوفا ومستقٌما بالوسط مع وضع الذراعٌن على
الجانبٌن.
ٌضغط المساعد على الركبتٌن والكاحلٌن على اللوحة وٌمسك الشخص االخر رأس الطفل
مستقٌما
ٌجب ان تالمس كعبا الطفل وظهر االرجل والمؤخرة واألكتاف والرأس خلفٌة اللوحة
وتكون األقدام متقاربة لبعضها البعق.
ٌكون ظهر الطفل او الطفلة على اللوحة
ٌجب ان ٌكون رأس الطفل مستقٌما وٌنظر لألمام ٌ .جب أن ٌكون الخط الوهمً بٌن أذنٌه
وعٌنٌه موازٌا لألرق.
ٌتم اخذ القٌاس بواسطة شخصٌن دائماٌ .مسك المساعد بسرجل وأقدام الطفل وٌقوم االخر
بتثبٌت الرأس وٌقوم الشخص الذي ٌثبت الرأس بقراءة القٌاس بصوت مرتفع إلى اقرب
 3,2سم  .ومن ثم ٌقوم المساعد بتكرار الرقم للتسكٌد وٌسجله على استمارة المقاسات
الجسدٌة او بطاقة العالج.
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لألطفال اقل من عمر سنتٌن او بارتفاع اقل من  87سم
الخطوات واالعتبارات الواجب مراعاتها عند قٌاس الطول (رقودا)
ٌتم وضع لوحة االرتفاع على االرق

ٌتم خلع حذاء الطفل

ٌوضع الطفل برفق على ظهره بمنتصف اللوحة و الوجه لألعلى مع وضع

الذراعٌن على الجانبٌن واألقدام بزاوٌة قائمة.
ٌقوم المساعد بمسك جانبً رأس الطفل وٌضعه على اللوحة .

بٌنما ٌقوم الشخص اآلخر بمسك ركبتً او كاحلً الطفل ٌحرك اللوحة المنزلقة

إلى اعلى لتالمس باطن األرجل وٌسخذ القٌاس ألقرب  3,2سم ٌ .علن الشخص اآلخر
القٌاس ومن ثم ٌقوم المساعد بتكرار الرقم للتسكٌد وٌسجله على استمارة القٌاسات الجسدٌة
او بطاقة العالج.
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الملحق  :3الكرت المرجعً للوزن بالنسبة للطـول/االرتفـاع
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ملحق  :4رسم تخطٌطً للتقٌٌم واإلجراء الخاص باألطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  59 – 6شهر
إكتشاف حاالت سوء التغذٌة  -قٌاس المواك وإجراء فحص الورم الغذائً
اذا كان المواك اكبر من او ٌساوى
 10,5سم والٌوجد ورم غذائى فى كلتا
القدمٌن او الوزن للطول اكبر من z-
-, score

اذا كان المواك اكبر من 1015
الى  1015سم والٌوجد ورم
غذائى او الوزن للطول اكبر من
-, z-score

إذا كان المواك أقل من  1115سم أو
وجود ورم غذائً فً كلتا القدمٌن او
الوزن للطول اقل من -3 z-score

إذا كان المواك ٌتراوح بٌن  1115إلى
أقل  1015سم وال ٌوجد ورم غذائً فً
كلتا القدمٌن او الوزن للطول ما بٌن
) ,-(z-scoreو 3-

إفحص عن وجود المضاعفات

العمر  6الى  ,3شهر
إذا كانت هنالك مضاعفات
حوِّ ل المرٌق

إذا لم تكن هنالك مضاعفات قم باجراء
اختبار الشهٌة
قم بسختبار الشهٌة
متابعة النمو
وتعزٌز الصحه و
برنامج
الممارسات
االٌجابٌة واثرها
على التغذٌة ان
وجد

عالج باستعمال
برنامج الوقاٌة من
سوء التغذٌة
المتوسط باستخدام
الغذا  ،اذا لم ٌوجد
حول الى برنامج
متابعة النمو
وتعزٌز الصحه

عند نجاح إختبار الشهٌة
قم باجراء الخطوة التالٌة
اذا لم ٌوجد برنامج
التغذٌة االضافٌة
المستهدف ارشد عن

حول الى برنامج
التغذٌة االضافٌة
المستهدف ان
وجد

صحة الطفل  /الغذاء
/متابعة النمو
وتعزٌز الصحة
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فشل إختبار الشهٌة

حول المرٌق
ِّ

المعالجة بإستخدام بروتوكول

المعالجةالخارجٌة المُشار
إلٌه فً المرجع العملى

تغذٌة الرضع وصغار
االطفال

تحوٌل المرٌض
إلى المعالجة
الداخلٌة  /مركز
إستقرار()sc

ملحق  :5رسم تخطٌطً للتقٌٌم واإلجراء الخاص بالنساء الحوامل و المرضعات

إكتشاف حاالت سوء التغذٌة
قٌاس المواك وإجراء فحص الورم الغذائً

اذا كان المواك اكبر
من  ,312سم

برنامج االثر االٌجابً و
تغٌٌر السلوك

اذا كان المواك ما بٌن
 ,,12سم الً
 ,312سم

برنامج التغذٌة
الوقائً
39

اذا كان المواك اقل من
او ٌساوى  ,,,0سم

برنامج التغذٌة
االضافً

الملحق  :6التقرٌر الشهري للتغذٌة االضافٌة
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الملحق  :7دفتر التسجٌل لالطفال فً برنامج التغذٌة االضافٌة

41

الملحق  :8دفتر التسجٌل لالمهات فً برنامج التغذٌة االضافٌة

42

الملحق  :9كرت المتابعة لالطفال فً برنامج التغذٌة االضافٌة

43

الملحق  :10كرت المتابعة لالمهات الحوامل و المرضعات فً برنامج التغذٌة االضافٌة

44

الملحق  :11المعدات و االدوات المساعدة فً برنامج التغذٌة االضافٌة
اذا كان عدد االطفال شهرٌا ٌقدر بـ ( )133طفل فٌجب مراعاه االحتٌاجات التالٌة :


 6المواك (لالطفال و االمهات)



 2مٌزان الطول



 1مٌزان الوزن (سولتر 15كجم)



 2مٌزان الوزن (الكترونً)



 1كرت الوزن/الطول



دفتر تسجٌل لالمهات و االطفال



 233كرت متابعة لالطفال



 133كرت متابعة لالمهات



 133فورمات مسح



 133فورمات تحوٌل



الة حاسبة



ادوات مكتبٌة ( 5قلم حبر –  5قلم رصاص –  1مساحة –  1مسطرة)



 1طشت كبٌر  /حامل أطفال



 6كوب قٌاس



 63صابونة



معدات و اوانً للطبخ



جدول االدوٌة الروتٌنً



مختصر عن مقاٌٌس الدخول و الخروج



الجدول المرجعً الصحة العالمٌة
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الملحق  :12التقرٌر الشهري لبرنامج التغذٌة الوقائٌة
تقرٌر االحصاء الشهري
برنامج الغذاء والوقاٌة من سؤ التغذٌة المتوسط والمجتمع القابط

الوالٌة :

المحلٌة :

الوكالة :

كاتب التقرٌر :

الشهر -السنة :

الموقع :

برنامج الغذاء والوقاٌة من سؤ التغذٌة المتوسط

غٌر متتطابق
الخروجات من برنامج الغذاء والوقاٌة من سؤ التغذٌة المتوسط
المتقى فى نهاٌة
الشهر

التحوٌل لبرامج
التغذٌة العالجٌة
الخارجٌة الداخلٌة
والمتوسطه
)(D4

الدخواللت)(B

اعادة دخول
الوفاة

)(D3

الهروب

)(D2

الخروجات

)(C

)(D1

المحولٌٌن من
برامج التغذٌة العالجٌة
الخارجٌة الداخلٌة
والمتوسطه

الدخوالت الجدٌدة

)(B2

)(B1

المجموع فى
بداٌة الشهر

الفئه

)(A
اطفال اقل من
سنتٌن
الحوامل
والمرضعات

التدعٌم الغذائى للوقاٌة من نقص المغذٌات الدقٌقة فى االطفال

غٌر متطابق
الخروجات)(C
التحوٌل لبرنامج
الغذاء والوقاٌة من
الخروجات
سؤ التغذٌة
المتوسط والتغذٌة
االضافٌة العالجٌة
)(C1
)(C3

الدخوالت الجدٌدة)(B
الدخوالت الجدٌدة على
مستوى المجتمع

الدخوالت الجدٌدة على
مستوى المركز

)(B2

)(B1

المجموع فى
بداٌة الشهر على
مستوى المركز

الفئة العمرٌة

)(A
اطفال اقل من
خمسة سنة

46

الملحق  :13دفتر التسجٌل لبرنامج التغذٌة الوقائٌة – اطفال

دفتر تسجٌل االطفال االقل من سنتٌن لبرنامج الغذاء والوقاٌة من سؤ التغذٌة المتوسط

المواك

المواك

المواك

المواك

المواك

سبب الخروج

القٌاس عند الخروج

الزٌارة السادسة

الزٌارة الخامسة

الزٌارة الراب عة t

الزٌارة الثالثة

الزٌارة الثانٌة

القٌاس عند الدخول

المواك

المحولٌٌن من ب رامج التغذٌة
العالج ٌة الخارج ٌة الداخلٌة
والمتوسطه

من المجتمع

السكن

تارٌخ الدخول

ذكر

( )1ان ثى

()2

العمر بالشهور

االسم

47

الرقم المتسلسل

اسباب الخروج  /1الخروج = MUAC>13.5مواك اكثر من  /2الهروبات

 /3التحوٌل /4عدم االستجابة -فترة البرنامج سته شهور  / 5وفاة  /6اخرى حدد

برنامج الغذاء والوقاٌة من سؤ التغذٌة المتوسط لالطفال والحوامل والمرضعات

من المجتمع

السكن

تارٌخ الدخول

العمر

االسم

المواك

المواك

المواك

المواك

المواك

سبب الخروج

القٌاس عند الخروج

الزٌارة السادسة

الزبارة الخامسة

الزٌارة الراب عة

الزٌارة الثالثة

الزٌارة الثانٌة

القٌاسات عند الدخول

المواك
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الرقم المتسلسل

 /2الهروبات

 /3التحوٌل

/4عدم االستجابة -فترة البرنامج سته شهور  / 5وفاة  /6اخرى حدد

اسباب الخروج  /1الخروج = MUAC>23.5مواك اكثر من

المحولٌٌن من ب رامج التغذٌة العالجٌة الخارج ٌة الداخلٌة والمتوسطه

الملحق  :14دفتر التسجٌل لبرنامج التغذٌة الوقائٌة – امهات

الملحق  :15كرت المتابعة لبرنامج التغذٌة الوقائٌة
وسارة الصحة االتحادية
بزنامج الغذاء والوقاية من سؤ التغذية المتوسط
كزت الحصة الغذائية

االطفال اقل هن سنتين
الحواهل والورضعات
التارٌخ

اسن الطفل

رقم الزٌارة

تاريخ الويالد (او بالتقريب)

الزٌارة
االولً
الزٌارة
الثانٌة

اسن االم

الزٌارة
الثالثة
الزٌارة
الرابعة

تاريخ الدخول

الزٌارة
الخامسة

هركس التوزيع

الزٌارة
السادسة

الرقن الوتسلسل

الصفحة االخري تحتوي علي رسائل عن الرضاعة الطبيعية
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ملحق  :16االحتٌاجات و المتطلبات لمراكز المعالجة الخارجٌة والتغذٌة االضافٌة
لسوء التغذٌة الحاد
لألطفال من  59-6شهر
مالحظة  :تم وضع هذه االحتٌاجات والمتطلبات من قبل اللجنة الفنٌة ومسؤولً المعالجة
المجتمعٌة لسوء التغذٌة الحاد بالوالٌات كحد أدنً للعمل بها وهذا الٌعنً االلتزام المطلق
بهذا الحد االدنى فً حالة توفر االمكانٌات ٌمكن الزٌادة.
 -1االماكن المطلوبه
 -0مساحة  /مكان منفصل لالنتظار واعطاء ماء السكر والتثقٌف التغذوي.
 -5مساحة  /مكان منفصل للفحص الطبً ومقابلة الطبٌب او المساعد الطبً.
 -0مساحة  /مكان منفصل للتمرٌق واعطاء االدوٌة الروتٌنٌة .
 -4مساحة  /مكان منفصل الخذ القٌاسات الجسمانٌة .
 -2مساحة  /مكان الختبار الشهٌة مع وجود مٌاه صالحة للشرب ووجود مغسلة للٌدٌن.
 -6حمامات.
 -7مخزن لتخزٌن االغذٌة العالجٌة.
 -0العاملٌن وطاقم الرعاٌة
ٌقدم الطاقم رعاٌة طبٌة وتغذوٌة
وٌجب تدرٌب الطاقم علً كورس المعالجة الخارجٌة والتغذٌة االضافٌة ) (OTP,SFP
ٌ .0جب تدرٌب كل الكوادر العاملة بالمركز من األطباء اوالمساعدٌن الطبٌٌن والممرضٌن
وضباط التغذٌه والمرشدٌن والمتطوعٌن.
 .5مع اعطائهم المرجع العملً المبسط للمعالجة الخارجٌة والتغذٌة االضافٌة واشراك
المجتمع . SAM & MAM Operation guideline
ٌ .0جب اعطاء ورشه تنشٌطٌه من حٌن الى اخر.
المهام واالختصاصات:
مهام الطبٌب او المساعد الطبً أو المعاون الصحى :
 الفحص الطبً و الدخول. ملء صفحة الفحص الطبً والتارٌخ المرضً فً كرت المتابعة للطفل . تحدٌد التعلٌمات االسبوعٌة. -تعلٌمات التحوٌل.
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مهام الممرض:
 أعطاء األدوٌه الروتٌنٌه مع ملء المتعلق بهم من كرت المتابعة للطفل مراقبة العالمات السرٌرٌة مع ملء الكرت فً حالة عدم وجود الطبٌب اوالمساعدمهام ضابط التغذٌة و مرشد التغذٌة او المتطوعٌن :
 .0كوادر التغذٌة مسؤلون عن اخذ القٌاسات الجسمانٌة لالطفال (فحص الورم الغذائً ،
اخذ قٌاس محٌط منتصف اعلى الذراع (المواك) اخذ الوزن ،اخذ الطول  ،مقارنة
الوزن مع الطول واستخراج معدل الوزن للطول (.) )WHZ
 .5اختبار الشهٌة .
 .0التفاعل مع األطفال و األمهات (اشراك االمهات فً العالج والمتابعة).
 .4رصد عالمات الخطورة.
 .2اجراءات الدخول فً حالة عدم وجود الطبٌب او المساعد الطبً.
 .6اعطاء الرسائل االساسٌة فً التثقٌف الصحً والتغذوي والتاكد من فهم االم لها.
 .7رصد التقدم او التدهور فً حالة الطفل مثال عدم زٌادة الوزن او نقصان الورم قبل
تصنٌفه عدم استجابه نهائٌة .
 .8التاكد من اعطاء االمهات االغذٌة العالجٌة الطفالهن اثناء الزٌارة االسبوعٌة.
 .9ملء كرت المتابعة للطفل.
 .09تسجٌل الطفل فً السجل المخصص .
 .00كتابة التقرٌر الشهري.
 .05ملء كرت التحوٌل بعد استشارة الطبٌب او المساعد الطبً وتحوٌل الطفل.
الموظفٌن األضافٌٌن
 .0عمال النظافة مهمٌن جدا للحفاظ على بٌئة مرتبة ونظٌفه لألطفال واألمهات .
 .5أمناء المخازن وغٌرهم من الموظفٌن اإلضافٌٌن تبعا لسٌاق وحجم المرفق.
 .0متطوع  /متطوعٌن لكل قرٌة/حً  /مربع حسب عدد السكان فً المنطقة .
المشرفٌن
ٌحتاج المركز إلى مشرف واحد على االقل مع رفع تقرٌر شهري عن االداء العام للمركز .
 -0المعدات و المتطلبات :
 .0موازٌن الحرارة (وٌفضل أن تكون منخفضة القراءة)
 .5مٌزان سولتر ( 52كلجم) او مٌزان ارضً.
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 .0أشرطة مواك ()52
 .4أشرطة مواك األم ()09
 .2لوح قٌاس الطول واألرتفاع
 .6فرشات عدد ( )0و كنب عدد ( )6فً غرفة االنتظار لالمهات
 .7فرشات للجلوس علٌها فً مكان اختبار الشهٌة
 .8حافظات مٌاه عدد ( )0واكواب عدد ()02
 .9مٌاه لغسل األٌدي
 .09سكر حسب المستهدف
 .00صابون والمنظفات
 .05امداد مائً
األدوٌة الروتٌنٌه:
 .0أموكسٌسٌلٌن
 .5حامق الفولٌك
 .0فٌتامٌن أ
 .4لقاح الحصبة
 .2مٌبٌندازول و  /أو ألبٌندازول
 -5المتطلبات المعملٌه:
 .0فحص تشخٌص المالرٌا
 .5تحلٌل البول
 .0فحص البراز
 .4فحص الدم
 -6معدات النظافة لألمهات والموظفٌن:
 .0ماء
 .5المرحاق
 .0الصابون لغسل الٌدٌن
 .4مكان وطرٌقة للتخلص من القمامة خاصة الطبٌة منها
 .2مطهرات
 .6مكانس
 .7سالت
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 .8حاوٌة نفاٌات
 -8معٌنات العمل
معٌنات العمل المغلفة
 .0مغلف الوزن بالنسبة لالرتفاع  /طول
 .5مغلف ال RUTF
 .0مغلف ماء السكر
 .4األدوات المكتبٌة
السجالت وقوائم المراجعة
 .0كرت المتابعة للطفل لل ))OTP , SFP
 .5سجل المعالجة الخارجٌة والتغذٌة االضافٌة ))OTP , SFP
 .0دفتر للتثقٌف الصحى
 .4دفتر لإلشراف والمالحظات
 .2كرت التحوٌل
 .6كرت الخروج
 .7التقرٌر الشهري ))OTP , SFP
 .8كرت األمداد
 .9كرت الحصة الغذائٌة
 .09إستمارات الزٌارات المنزلٌة
الملصقات
 .0خرٌطة توضح المنطقة القابضة للمركز
 .5رسم بٌانً للمستهدفات والدخوالت الشهرٌة للمركز ()SAM ,MAM
 .0تقٌٌم وتصنٌف األطفال عمر  29–6شهر المصابٌن بسوء التغذٌة الحاد
 .4التقٌٌم واإلجراء الخاص باألطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  29 – 6شهر
 .2الرسائل االساسٌة لمعالجة سوء التغذٌة الحاد
ملصقات أخرى
 .6قائمة مراكز المعالجة الداخلٌة و الخارجٌة والتغذٌة االضافٌة االخرى
 .7اسماء المتطوعٌن وقادة األتٌام وارقام التلفونات
 .8الوصف الوظٌفً للعاملٌن
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المراجع
 .0المرجع العملً لمعالجة سوء التغذٌة الشدٌد الحاد المصحوب بمضاعفات طبٌة (SAM
)Operation guideline
 .5المرجع العملً لمعالجة سوء التغذٌة الحاد ((SAM Operation guideline
 .0المرجع العملً لمعالجة سوء التغذٌة )(MAM Operation guideline
 .4المرجع العملً لمشاركة المجتمع فً برنامج المعالجة المجتمعٌة على مستوى المحلٌة
والمتطوعٌن .
 .2الدالئل المرجعٌة لل CMAM ,SFP
االمداد:
 .0الغذاء العالجً الجاهز المعد ااالستخدام RUTF
 .5الغذاء العالجً االضافً الجاهز المعد ااالستخدام RUSF
عدد الكوادر المطلوب :
العدد

الرقم نوع الكادر
1

طبٌب  /مساعد طبً  /معاون صحً

0

0

ممرق

0

0

ضابط تغذٌة

0

4

مرشد تغذٌة

4

5

عامل نظافة

0

6

امٌن مخزن

0

7

مشرف

0

8

متطوعٌن

متطوع  /متطوعٌن لكل قرٌة/حً /
مربع حسب عدد السكان فً المنطقة
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الملحق  17حساب عبء سوء التغذٌة ومعدل االصابة والتغطٌة :
عبء سوء التغذٌة الشدٌد الحاد :
هو تقدٌر العدد الكلً لحاالت سوء التغذٌة الشدٌد الحاد للسكان فً المنطقة المعٌنة لفتره زمنٌة معٌنه .
ٌتم حساب عبء سوء التغذٌة من خالل حساب نسبة سوء التغذٌة فً المحلٌة المعنٌة مضروبه فً عدد
االطفال االقل من  2سنوات على  099فً معدل االنتشار 5.6
مثال  :عدد االطفال اقل من  2سنوات 02999
نسبة سوء التغذٌة لشدٌد الحاد %0
معدل االنتشار 5.6
0079= 5.6 X)099/0(X02999

حساب المستهدف السنوي :
ٌتم حساب المستهدف السنوي بناء على معدل انتشار سوء التغذٌة الحاد والموارد المتاحة من حٌث عدد
المراكز الموجوده فً المحلٌة باالضافة الى عدد الكوادر العاملة واالمداد المتوفر لعالج الحاالت .
مثال  :مثال عبء سوء التغذٌة الشدٌد الحاد فً محلٌة السالم 0079
حسب الموارد المتاحة تم استهداف %69
علٌه حساب المستهدف كاالتً :
795 = 099/ 69 X 0079
بالتالً مستهدفٌن عدد  795طفل هذه السنة للمعالجة فً البرنامج من جملة 0079
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الملحق  : 18كٌفٌة حساب التغطٌة فً البرنامج :
هنالك نوعٌن من التغطٌة :
التغطٌة الجغرافٌة :وهً عبارة عن عدد المراكز التى تقدم خدمات ال  CMAMفً المحلٌة /الوالٌة
على العدد الكلى للمؤسسات الصحٌة المجوده بالمنطقة .
مثال  :محلٌة السالم عدد مراكز  05 = CMAMمركز
عدد المؤسسات الصحٌة فً المحلٌة =  09مركز
علٌه التغطٌة الجغرافٌة تساوي %49 = 099X09/05
التغطٌة الرقمٌة للبرنامج من عبء سوء التغذٌة الحاد :وهً عبارة عن عدد االطفال الذٌن تم ادخالهم فً
برنامج ال  CMAMعلى عبء سوء التغذٌة فً المحلٌة فً المائة
مثال  :عدد االطفال الذٌن تم ادخالهم فً البرنامج 0999
عبء سوء التغذٌة الحاد 07299
التغطٌة = % 07.0 = 099X 07299 / 0999
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الملحق  : 19انقطاع االمداد او المخزون :
هو حدث ٌتم فٌه استنفاد المنتج (االغذٌة العالجٌة ) مثال  RUTF,RUSF,F75,F100,على جمٌع
المستوٌات .إنه ٌشٌر عموما إلى المخزون الشامل فً مخازن تزوٌد المرافق الصحٌة على مستوى
المراكز والمحلٌات وهذا ٌعنً أن سلسلة التورٌد األولٌة (االتحادٌة /الوالٌة) لٌست عموما سبب نفاد
المخزونات ولكن كفاءة التجدٌد للمراكز الصحٌة بالمحلٌة.
اسباب انقطاع االمداد :


التقدٌر الخاطىء لالحتٌاج من االمداد مثال حساب االمداد دون مراعاة المستهدف سوءا سنوى
او شهري اواسبوعً .



عدم كفاءة سالسل االمداد بالمراكز والمحلٌات مثال عدم وجود مخازن مهٌسه للتخزٌن خاصة
بالتغذٌة على مستوى المراكز او المحلٌات .
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الملحق  : 20حساب معدل المكث فً مراكز المعالجة المجتمعٌة :
المكث هو فترة اقامة الطفل فً برنامج المعالجة المجتمعٌة اثناء فترة العالج وعادة ٌحسب لالطفال
الذٌن خرجوا شفاء من البرنامج .
ٌمكن حساب ذلك من المعلومات الموجوده فً دفتر التسجٌل او كرت المتابعة اثناء الزٌارات االشرافٌة
او مسؤل التغذٌة بالمركز او المحلٌة بغرق المتابعة الشهرٌة لعمل المركز وتجوٌد تقدٌم الخدمة .
وٌمكن حسابه كاالتً :
مجموع اٌام اقامة االطفال الذٌن خرجوا شفاء مقسوم على عدد االطفال الشفاء .
لحساب ذلك انظر الجدول المرفق :
Directions: Collect this information from OTP monitoring visits conducted during the
month, from the OTP register book and discharge information.
Fill in the number of days stayed on the program for 30 children who were discharged
cured.
The average length of stay will be calculated in the yellow box at the bottom.
اىَ٘رٖاخ :ارَغ ٕزٓ اىَؼيٍ٘ اخ ٍِ اىضٝاساخ االششافٞح ىَشامضاىَؼاىزح اىخاسرٞح خاله اىشٖش ٍِ اىغزو اٗ مشخ
اىَتاتؼح ٗتٞاّاخ اىخشٗد .
اٍال ػذد اٝاً االقاٍح ف ٜتشّاٍذ اىَؼاىزح ىو  09طفو اىز ِٝخشر٘ا شفاء
ٍت٘عظ ٍؼذه االقاٍح ٝتٌ حغاتٔ اىٞا فٕ ٜزٓ اىَشتؼاخ تاىيُ٘ االصفش اعفو اى٘سقح
Number of days on
Number of days on
program to reach
program to reach 11.5cm
)12.5cm (MAM
Total number of
)(SAM
 days until dischargeػذد اٝاً االقاٍح ف ٜاىتغزٝح
ػذد اٝاً االقاٍح ف ٜاىَؼاىزح
Child number
االضافٞح حتٝ ٚصو 05.2
ٍزَ٘ع االٝاً حتٚ
اىخاسرٞح حتٝ ٚصو  00.2عٌ
سقٌ اىطفو
عٌ
اىخشٗد
1
28
28
2
35
35
40

40

3

20

20

4

35

35

5

45

45

6

56

56

7

42

42

8

49

49

9

35

35

10

58

11

40

40

12

49

49

13

28

28

14

35

35

15

21

21

16

35

35

17

42

42

18

56

56

19

63

63

20

70

70

21

42

42

22

35

35

23

56

56

24

28

28

25

35

35

26

84

84

27

63

63

28

40

40

29

21

21

30
TOTAL number
of days
ًاٍٝزَ٘ع ػذد اال
Average LOS
per child
ٍت٘عظ االقاٍح ىنو
طفو

70

70

1298

0

1298

43.26666667

0

43.26666667
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الملحق : 21الرسم البٌانً للمستهدفات والدخوالت الشهرٌة للمركز ()SAM ,MAM
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