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شكر وعرفان
تم تطوير المرجع السريع بواسطة مجموعة العمل الفني للتغذية وقد تمت
مراجعته بواسطة األستاذة سلوى عبد الرحيم سوركتي مدير البرنامج
القومي للتغذية.
تود وزارة الصحة أن تعرب عن شكرها وعرفانها للجهود التي بذلتها
مجموعة العمل الفني التي أدت عملها بدرجة عالية من الكفاءة وقد تم
إنجاز هذا العمل تحت قيادة الدكتور علي عربي والدكتور األمين عثمان
وبتنسيق من االستاذة أميرة محمد المنير باإلنابة عن البرنامج القومي
للتغذية عن طريق عقد العديد من اإلجتماعات لضمان أن هذا المرجع
السريع مبسَّط ويحتوي على توجيهات عملية ،وفي نفس الوقت يحتوي
على كل المكوِّ نات الخاصة بتجهيزات العيادة الخارجية المطلوبة لإلدارة
الفعَّالة لألطفال المصابين بسؤ التغذية الشديد الحاد.
أعضاء مجموعة العمل الفني الذين أسهموا في هذا المرجع السريع:
اإلسم

المؤسسة

د .علي عربي

رئيس اللجنة الفنية للتغذية /
كلية الطب جامعة الخرطوم
اللجنة الفنية للتغذية
 /ال وط ن ي ة ال ج ام ع ة
وزارة الصحة اإلتحادية
وزارة الصحة اإلتحادية
وزارة الصحة اإلتحادية
وزارة الصحة اإلتحادية
وزارة الصحة اإلتحادية
منظمة المنار
منظمة اليونسيف
منظمة اليونسيف
برنامج الغذاء العالمي
منظمة انقاذ الطفولة

د .األمين عثمان
أ .أميرة المنير
أ .درية محمد عثمان
أ .وفاء بدوي
أ .فاطمة محمود إبراهيم
أ .هناء جار النبي
أ.ابتهاالت محمد الحسن
د .تيولديبران دانيل
د .طارق مكاوي
د .أمال عبدهللا
نصر ع لى .أ
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أخيراً فإن وزارة الصحة تعبر عن إمتنانها للدعم واإلسهام المقدم من
منظمة اليونسيف في مجال تطوير هذه المادة.
مقدمة
وضعت الخطة اإلستراتيجية لقطاع الصحة توجيهات جيدة جداً في إطار
تطوير وتوسيع نطاق عمل الرعاية الصحية األساسية .وتبعا لذلك وضعت
وزارة الصحة خطة تسريعية لصحة األمومة والطفولة لتطوير وتوسيع
نطاق تنفيذ التدخالت الرئيسية لتحسين صحة الطفل بغرض تحقيق
األهداف األلفية للتنمية  4و  .5يشكل التوسع في إدارة سؤ التغذية الشديد
الحاد جزء من الخطة التسريعية لصحة األمومة والطفولة .ومن المتوقع
أن تتم معالجة ما يربو على  %09من حاالت سؤ التغذية الشديد الحاد
على مستوى الرعاية الصحية األساسية عند تأسيس عالقة وصل جيدة مع
المرافق المجتمعية .وعندما تتوفر خيارات العالج األكثر قربا ً للعائالت،
فسيكون من السهل نسبيا ً معالجة أغلب األطفال الذين يعانون من سؤ
التغذية الشديد الحاد في مرحلة مبكرة من اإلصابة بالمرض.
هنالك حاجة لمرجع سريع صديق للمستخدم لضمان تو ُّفر مادة ذات توجيه
عملي إجرائي بغرض تسهيل التوسُّع المتناغم الذي تتوفر فيه الجودة
النوعية في مكوِّ ن عالج سؤ التغذية الشديد الحاد بالعيادة الخارجية.
إن القصد من هذه الوثيقة هو تقديم مرجع سريع لمقدمي خدمات
الرعاية الصحية األساسية توضح الكيفية التي يتم بها اكتشاف سؤ
التغذية والطريقة التي تتم بها معرفة حاالت سؤ التغذية الشديدالحاد
باإلضافة إلى الطريقة التي يتم بها إجراء برنامج المعالجة الخارجية لسؤ
التغذية الشديد الحاد حتى يتم الوصول ألقصى حد من التغطية وتحسين
نوعية الخدمات المقدمة لحاالت سؤ التغذية الشديد الحاد على المستوى
المجتمعي.
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.I

اإلعداد

يجب أن يعمل مقدمي الرعاية الصحية األساسية على التخطيط للمعالجة
الخارجية وتوفير المعدات واإلمدادات الضرورية الخاصة بتقديم الخدمات
لألطفال المستهدفين المصابين بسؤ التغذية الشديد الحاد .يتضمن االعداد
لبرنامج المعالجة الخارجية بعض األنشطة التالية:









تعبئة وتحريك المعاونين الصحيين بالمجتمع لدعم اكتشاف
حاالت سوء التغذية الشديد الحاد ،تعبئة المجتمع والمساعدة في
تنظيم األعداد الغفيرة التي تحضر بغرض العالج.
سيتم تدريب المتطوعين و المعاونين الصحيين والكوادر
المشتركة على اكتشاف حاالت سوء التغذية ويتم إمدادهم بشريط
مواك.
تعبئة المجتمع لمساعدة المتطوعين في اكتشاف كافة األطفال
الذين يعانون من سؤ التغذية بواسطة الكشف النشط الذي يجريه
المتطوع.
حدد يوم واحد في األسبوع لتقديم خدمات المعالجة الخارجية في
المرفق الصحي.
التأكد من أن المعدات والتجهيزات التالية متوفرة في المركز
الصحي كحد أدني:هذا مثال لالحتياجات المطلوبة بالشهر لعدد
 09طفل

البند

الغذائي

الجاهزالمعد

العالج
RUTF
اموكسيلين  150ملجم ،حبوب
ميبيندازول  200ملجم
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*أدنى
مخزون/الشهر(30
شخص )
لإلستخدام  4كرتونة/األسبوع أو61
كرتونة/الشهر
علبة
6علبة

حامض الفوليك
كبسوالت فيتامين أ
لقاح الحصبة
كوب لكل طفل
أكواب
ماء الشرب
 6جركانة
ميزان سولتر ( 15كلجم) باإلضافة إلى 6
حوامل و حوض بالستيك
شريط المواك
2
ميزان حرارة
6
صابون لغسل األيدي
( 6توفير واحد لكل يوم )
بطاقة المعالجة الخارجية
09
دفتر التسجيل
6
بطاقة مخزون /سجل اإلمدادات
6
سكر
كيلوجرام
 65حبة
 09كبسولة

 .IIإجراءات العالج بالعيادة الخارجية
 .2اكتشاف الحاالت والدخول
الخطوة  .2أجري قياسات الجسم وأفحص الورم الغذائي لتحديده بالنسبة
للقدمين بواسطة الضغط على القدمين ومعرفة أثر الضغط عليهما .ضع
أولوية للمرضى الذين يعانون معاناة شديدة وقدم الماء المخلوط بالسكر
لكافة األطفال الموجودين بمنطقة اإلنتظار.
 التأكد مرة ثانية من عمر الطفل بإستخدام شهادة الميالد ،بطاقة
التطعيم أو التقويم المحلي.
 بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  50 – 1شهراً قم
بتقييم الورم الغذائي بواسطة الضغط على القدمين بغرض
تحديد أثر الضغط عليهما ،محيط منتصف الزراع (مواك)
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ووزن الطفل .راجع الملحق  , 6.0فحص الورم الغذائي
لتصنيفه وإتباع إجراءات فحصه.
 بالنسبة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  1شهور ،قم بتقييم
للورم الغذائي والهزال الشديد الواضح.
 بينما يكون األطفال متواجدين بمنطقة اإلنتظار ،يجب عليك تقديم
الماء المخلوط بالسكر حتى يتمكن هؤالء األطفال من الشرب
خالل فترة انتظار فرصتهم في الدخول للمعالجة.
الخطوة  .1قرر ما إذا كان الطفل مصابا ً بسؤ التغذية الشديد الحاد
أم ال.


يكون الطفل الرضيع الذي يقل عمره عن  1شهور مصابا ً بسؤ
التغذية الشديد الحاد إذا وجد الورم الغذائي في كلتا قدميه أو
كان هزيالً بدرجة شديدة وواضحة .يجب تحويل الطفل للمعالجة
الداخلية دون فحص المضاعفات أو إختبار شهيته للطعام.
بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  50 – 1شهراً:
إذا كان محيط منتصف زراع (مواك) الطفل يتراوح مابين
 6615إلى  6215سم وغير مصحوب بورم غذائي ،في هذ ه
الحالة فإنه يكون مصابا ً بسؤ التغذية المتوسط.
ِّ
وحول
اإلجراء :قدم المشورة لألم حول تغذية الطفل ورعايته
الطفل إلى برنامج التغذية االضافية المستهدف إذا كان متوفراً
بالمنطقة أو لبرنامج متابعة النمو



إذا كان محيط منتصف زراع الطفل (مواك) اقل من  66.5سم
اومصحوب بالورم الغذائي في كلتا قدميه ،فإنه يكون مصابا ً بسؤ
التغذية الشديدالحاد.
اإلجراء :إ َّتبع الخطوة  0بالنسبة لألطفال المصابين بسؤ التغذية
الشديد الحاد .
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الخطوة  .3بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  50 – 1شهراً
ولديهم سوء تغذية شديد حاد ،انظر المضاعفات التالية :إذا وجد أيا ً من
ِّ
حول المريض إلى المعالجة الداخلية (مركز
هذه المضاعفات
اإلستقرار).
المضاعفات
عالمات
العامة

التحويل إلى مركز المعالجة الداخلية:
الخطورة

إلتهاب رئوي
إلتهاب رئوي حاد

أو

الدوسنتاريا
درجة حرارة مرتفعة
أو إنخفاض درجة
حرارة الجسم
فقر الدم الحاد

إذا وجد أحد األعراض التالية :يتقيأ كل ما يتناوله،
تشنجات ،نعاس أو نوم غير عادى وكسل ،غير واعي
بما يدور حوله أو غير قادر على تناول الطعام.
 الصدرمنسحب الي الداخل
 التنفس السريع
 بالنسبة لطفل يتراوح عمره بين  62 – 1شهر:
 oيتنفس  59مرة في الدقيقة وأكثر من
ذلك؛
 بالنسبة لطفل يتراوح عمره بين  62شهر وحتى
 5سنوات:
 oيتنفس  49مرة في الدقيقة وأكثر من
ذلك؛
 بالنسبة لطفل عمره أكبر من  5سنوات:
 oيتنفس  09مرة في الدقيقة وأعلى من
ذلك
 إذا ظهر دم في البراز
 درجة الحرارة اكبر من او يساوى  03درجة
مئوية
 درجة حرارة الجسم اقل من او يساوى  05درجة
مئوية
 شحوب غير طبيعي في راحة اليد

الخطوة  :1قم بإختبار الشهية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين – 1
 50شهر ولم تظهر عليهم أي من المضاعفات المذكورة أعاله .راجع
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الملحق  2الخاص بخطوات إجراء إختبار الشهية للطعام وتفسير نتيجة
اإلختبار.
أ .إذا فشل المريض في اإلختبار ،يجب تحويله للمعالجة
الداخلية.
ب .إذا نجح الطفل في هذا اإلختبار ،يتم اللجؤ للخطوة .5
الخطوة  :5قرر أن يكون العالج بمركز المعالجة الخارجية أو ِّ
حوله
للمعالجة الداخلية.
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صنف الطفل بنا ًء على العمر ،معايير القياسات الجسمانيه،
المضاعفات الطبية وإختبار الشهية مستخدما ً جدول التصنيف المدرج
أدناه.
قرر ما إذا كان الطفل يحتاج للمعالجة الخارجية أو التحويل إلى أقرب
مركز صحي /مستشفى للحصول على المعالجة الداخلية في مركز
اإلستقرار (إستخدم الجدول المدرج أدناه)
حوِّ ل كل المرضى المصنفين على أساس أنهم يعانون من حاالت سؤ
تغذية الشديد الحاد مع المضاعفات إلى أقرب مركز صحي /مستشفى
للحصول على الرعاية بالمعالجة الداخلية ( إستقرار الحالة) مع
إعطائه كرت التحويل.
إذا رفض راعي الطفل أخذه للمعالجة الداخلية التي تم تحويله إليها،
يجب اإلنتظار ومحاولة إقناعه بالتشاور معه؛ وإذا كان ما زال مصراً
على رأيه يجب معالجة الطفل كمريض خارجي حسب بروتوكول
المعالجه الخارجية وفي هذه الحالة أكتب على قسم النتائج ببطاقة
المعالجة الخارجية "رفض راعي المريض التحويل ".

تقييم وتصنيف الطفل المصاب بسؤ التغذية الحاد
قيم











1

1

صنف
إذا كان عمر الطفل ستة شهور وهومصاب

بهزال شديد واضح أو بورم غذائي ثنائي
(أوديما) يظهرفي كلتا القدمين.
إذا كان عمر الطفل يتراوح بين  50- 1شهر و
مواك اقل من  6615سم أو إذا كان هنالك ورم غذائي
في كلتا القدمين باإلضافة إلى أحد األعراض التالية:
عالمة خطورة أو
o
فشل في إختبار الشهيةRUTF
o
إلتهاب رئوي/إلتهاب رئوي شديد
o
أو
فقدان شديد للسوائل
o
دم في البراز أو
o
حمى/إنخفاض درجة حرارة
o
الجسم
فقر دم حاد
o
إذا كان عمر الطفل ستة شهور أو أكثر من ذلك و
كان محيط منتصف الزراع (مواك) أقل من  6615سم
أو كان هنالك ورم غذائي علي كلتا القدمين
ال يوجد أي من المضاعفات المذكورة أعاله
إجتاز إختبار الشهية للطعام
إذا كان محيط منتصف الزراع (المواك) يتراوح بين
 66,5الى أقل من  6215سم وغير مصحوب بورم
غذائي (أوديما) في كلتا القدمين

إذا كان منتصف محيط الزراع(مواك)أكبر من أو
يساوي  6215سم وغير مصحوب ورم غذائي في كلتا
القدمين

سؤ تغذية شديد
حاد مصحوب
بمضاعفات

الذي

يتم

اإلجراء
إتخاذه
للمستشفى
التحويل
بسرعة (أو مركز
صحي يتوفر به مركز
للمعالجة
إستقرار)
الداخلية

سؤ تغذية شديد
غير
حاد
مصحوب
بمضاعفات

تتم
بمركزالمعالجة
بالطريقة
الخارجية
التي تم بها وصف ذلك
في هذه الوثيقة

سؤ تغذية حاد
متوسط

يتم تحويل المريض
إلى برنامج التغذية
االضافية ،إذا كان
متاحا ً.
قدم المشورة عن تغذية
الطفل بإستخدام بطاقة
األم وتحويل الطفل
متابعة
إلى برنامج
النمو
تهنئة األم وتشجيعها
على المتابعة في
برنامج متابعة النمو
وتعزيز الصحة

ليست هنالك
إصابة بسؤ
التغذية الحاد

معالجته

اذا تم تحويل الطفل من اى مؤسسة تستخدم الوزن للطول (  )Z –Scourاو تم تحويله
من برنامج متابعة النمو او تم تحويلة من برنامج التغذية األضافية بانحراف معيارى اقل
 )-0يتم ادخاله فى برنامج المعالجة الخارجية واعتماد معايير الخروج المزكورة فى
هذة الوثيقة.
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 .1إدارة سؤ التغذية الشديد الحاد في مركز المعالجة الخارجية :
الخطوة  :6تسجيل المريض في دفتر التسجيل وتعبئة بطاقة المعالجة
الخارجية (راجع الملحق .)1
الخطوة  :2إشرح لألم /راعي الطفل
كما يلي:
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بأن العالج بالمعالجة الخارجية

أعطي كمية من الغذاء العالجي الجاهزالمعد لإلستخدام )(RUTF
الذي يكفي لمدة أسبوع بنا ًء على وزن الطفل (راجع الملحق .)0
قدم المشورة لألم /راعي الطفل حسب الرسائل التثقيفية الرئيسية
التالية:
 يستخدم راعي الطفل الصابون والماء لتنظيف يديها /
يديه قبل اطعام الطفل.
 الغذاء العالجي الجاهز المعد لإلستخدام
)(RUTFعبارة عن غذاء ودواء لألطفال المصابين
بسؤ التغذية فقط وعدم مشاركة أي شخص آخر.
 بالنسبة لألطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية،
يجب مواصلة االرضاع من الثدي قبل تقديم الغذاء
العالجي الجاهزالمعد لإلستخدام ) (RUTFلهم وعند
الطلب.
 يجب إعطاء الغذاء العالجي الجاهز المعد لإلستخدام
) (RUTFقبل تقديم األطعمة األخرى .قدم وجبات
صغيرة منتظمة من الغذاء العالجي الجاهز المعد
لإلستخدام ) (RUTFوشجع الطفل على األكل في فترة
تتراوح بين  4 – 0ساعات.

 اعطئ كمية كبيرة من المياه النظيفة ليشربها الطفل
أثناء تناوله الغذاء العالجي الجاهزالمعد لإلستعمال.
 يجب اإلحتفاظ بالغذاء نظيفا ً ومغطى.
 يشعر األطفال المرضى بالبرد بسرعة؛ لذا يجب
تغطيتهم وتدفئتهم دائما ً.
مالحظة – تأكد من استيعاب األمهات لألسئلة االختبارية.
 أعطي الدواء الروتيني (راجع الملحق  4على صفحة
 63للحصول على مقدار الجرعة).
جدول  : 4ادوية تعطى روتينيا لكل االطفال فى برنامج المعالجة
الخارجية :
الدواء
أموكسيسيلين

العالج (انظر الملحق  5لتحديد الجرعات )
 جرعة واحدة عند الدخول  +عالج لمدة 7أيام يؤخذ بالمنزل
 يجب إعطاء الجرعة األولى بحضورالمشرف
 جرعة واحدة في األسبوع الثاني (الزيارةالثانية)

دواء عالج الديدان

ادوية تعطى اعتمادا على حالة الطفل
الدواء
فايتمين أ
حامض
الفوليك
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-

العالج
قدم جرعة عالجية عالية إذا كان الطفل مصابا ً
بنقص فايتمين أ ،فيروس نقص المناعة ،إسهال
مستمر وحصبة
جرعة واحدة عند الدخول إذا كانت هنالك
أعراض لمرض فقر الدم

أدوية عالج
المالريا
الحصبة
(إبتدا ًء من
9
عمر
شهور)

-

حسب البروتوكول القومي

-

إسأل إذا كان الطفل قد تم تطعيمه
أعطي لقاح واحد في األسبوع الرابع (الزيارة
الرابعة) إذا لم يتم إعطاء اللقاح من قبل
اذا تم تطعيم الطفل فى عمر  0-1شهور وكان
عمره االن  62شهر او اكثر كرر الجرعة
اذا كان هنالك وباء للحصبة اعطى التطعيم عند
الدخول وكرره عند الخروج

-

الخطوة  :8حدد المواعيد األسبوعية للمتابعة
 .3المتابعة
يحتاج كل األطفال المصابين بسؤ التغذية الشديد الحاد الذين يحصلون على
الرعاية الصحية في مراكز المعالحة الخارجية لزيارة متابعة أسبوعية في
الوحدة الصحية .يجب على العامل الصحي تحديد يوم واحد في األسبوع
14

خاص بنشاط العيادة الخارجية ويتضمن ذلك المتابعة .يجب أن تستخدم/
يستخدم العامل الصحي الزيارات المنتظمة من منزل آلخر لمتابعة
الحاالت الخطيرة كما يجب عليه تقييم الحاالت التالية أثناء كل زيارة
متابعة:
الخطوة  :2إسأل عن:



اإلسهال ،التقيؤ ،الحمى أو أي شكوى أو مشكلة جديدة.
إذا كان الطفل أكمل الحصة األسبوعية من الغذاء
العالجي الجاهز لإلستعمال.

الخطوة  :1قم بتقييم كل من:





فحص المضاعفات.
درجة الحرارة ،معدل التنفس.
الوزن ،المواك والورم الغذائي (أوديما).
إجري قم بإختبار الشهية للطعام.

بناء على تقييم المتابعة
الخطوة  :3قرر اإلجراء الذي سوف تتخذه
ً
المذكور أعاله.
حول الطفل للرعاية بمركز إستقرار الحالة  /الرعاية بالمعالجة
الداخلية إذا كان هنالك وجود ألي مما يلي:
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ظهور مضاعفات.
فشل في إختبار الشهية للطعام.
تطور الورم الغذائي.
زيادة ُّ /
فقدان الوزن في زيارتين متتاليتين.




الفشل في زيادة الوزن خالل ثالثة زيارات متتالية.
مرض رئيسي أو وفاة راعي الطفل الرئيسي وبذا
أصبح من غير الممكن إدارة حالة الطفل في المنزل.

إذا لم تكن هنالك حاجة للتحويل ،قدم خدمات المعالجة الخارجية الخاصة
بالمتابعة األسبوعية:





أكمل إعطاء األدوية الروتينية.
الحصة األسبوعية من الغذاء العالجي الجاهزالمعد
لإلستخدام ).(RUTF
تحديد مواعيد المتابعة اإلسبوعية التالية.
سجل المعلومات على بطاقة المعالجة الخارجية.

إذا غاب الطفل فى اي زيارة من زيارات المتابعة:
 إسأل المتطوع المجتمعي ،القابلة بالقرية أو غيرهم من
الكوادر ذوي العالقة إلجراء الزيارة المنزلية وإرسال
تقرير اإلفادة للعامل الصحي.

.1

معايير الخروج
أخرج المريض من نظام المتابعة للمعالجة الخارجية إذا استوفى
المعايير التالية:
 .2خيار الخروج  :2في المواقع التي ال يتوفر فيها برنامج التغذية
االضافية المستهدف
أ .بالنسبة للمرضى الذين تم إدخالهم بنا ًء على الورم
الغذائي -:يتم إخراج المريض إذا لم يكن هنالك ورم
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غذائي خالل زيارتين متتاليتين ( 64يوما ً) وكان مواك
اكبر من او يساوي  6215سم.
ب .بالنسبة للمرضى الذين تم إدخالهم دون أن تكون هنالك
إصابة بالورم الغذائي -:يتم إخراج المريض عندما
يصل لمستوى مواك اكبر من او يساوي  6215سم.
ت .إذا فشل الطفل في الوصول لمعايير الخروج بعد
إنقضاء فترة أربعة شهور من العالج في المعالجة
الخارجية ،هوغير مستجيب .يتم تحويله لبرنامج
المعالجة الداخلية ليتم إجراء فحوصات تفصيلية له.
الحظ أنه يجب أن تستخلص من المتابعة األسبوعية
الحاجة للتحويل بسبب الفشل في اإلستجابة مقدما ً
دون اإلنتظار لمدة أربعة شهور.
 .1خيار الخروج  :1في المواقع التي يتوفر فيها برنامج التغذية
االضافية المستهدف
أ .بالنسبة للمرضى الذين يتم إدخالهم للعالج بسبب الورم
الغذائي – يتم خروجهم وتحويلهم إلى برنامج التغذية
االضافية المستهدف إذا لم تكن هنالك إصابة بالورم
الغذائي خالل زيارتين متتاليتين ( 64يوما ً) وكان مواك
يعادل  6615سم.
ب .بالنسبة للمرضى الذين يتم إدخالهم للعالج دون أن تكون
هنالك إصابة بالورم الغذائي  -يتم خروجهم وتحويلهم إلى
برنامج التغذية االضافية المستهدف عندما يصل المريض
إلى مواك يعادل  6615سم.
ت .إذا فشل الطفل في الوصول إلى معايير الخروج بعد مرور
أربعة شهور من العالج في برنامج المعالجة الخارجية هو
غير مستجيب  .يتم تحويله للعالج في برنامج المعالجة
الداخلية إلجراء فحوصات تفصيلية.
17

الحظ أن المتابعة االسبوعية تحدد الحاجة إلى التحويل
بسبب فشل اإلستجابة مقدما ً دون اإلنتظار لمدة أربعة
شهور.
تذكير :عند خروج المريض تأكد من:
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تقديم المشورة لألم /راعي الطفل عن تغذية الطفل
ورعايته
إمال بطاقة الخروج وتأكد من التحاق الطفل ببرنامج
متابعة النمو وتعزيز الصحة.
حوِّ ل المريض لبرنامج التغذية االضافية المستهدف
بالنسبة لألطفال الذين يتم خروجهم إلى هذا البرنامج.
أن الطفل قد تم تسجيله بالطريقة المالئمة في دفتر
التسجيل في تاريخ خروجه.

رسم تخطيطي للتقييم واإلجراء الخاص باألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  59 – 6شهر
إكتشاف حاالت سوء التغذية -قياس المواك وإجراء فحص الورم الغذائي

اذا كان المواك اكبر من او يساوى
 6015سم واليوجد ورم غذائى فى
كلتا القدمين

اذا كان المواك اكبر من 6215
الى  6015سم واليوجد ورم
غذائى

إذا كان مواك أقل من  6615سم أو
وجود ورم غذائي في كلتا القدمين

إذا كان مواك يتراوح بين 6615
إلى أقل  6215سم وال يوجد ورم
غذائي في كلتا القدمين

إفحص عن وجود المضاعفات
العمر  1الى  20شهر
إذا لم تكن هنالك مضاعفات قم
بأختبار الشهية
عند نجاح إختبار الشهية
قم باجراء الخطوة التالية
متابعة النمو
و برنامج
الممارسات
االيجابية
واثرها على
التغذية ان
وجد

عالج باستعمال برنامج
الوقاية من سوء التغذية
المتوسط باستخدام الغذا ،
اذا لم يوجد حول الى

اذا لم يوجد برنامج التغذية
االضافية المستهدف

ارشد عن صحة
الطفل  /الغذاء

حول الى
برنامج التغذية
االضافية
المستهدف ان
وجد

المريض
إذا كان فشل إختبار

حول المريض
الشهية
ِّ

المعالجة بإستخدام بروتوكول
المعالجةالخارجية المشار إليه في
المرجع العملى

Refer for GMP
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إذا كانت هنالك مضاعفات حوِّ ل

تغذية الرضع وصغار
االطفال

تحويل المريض إلى المعالجة
الداخلية  /مركز إستقرار

الحالة
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المالحق

ملحق  :1الرسائل االساسية لتغذية الرضع وصغار األطفال:

الرسائل االساسية لتغذية الرضع وصغار األطفال:
 رسائل تعليمية أساسية لراعي الطفل الذي تم إدخاله في برنامج
المعالجة الخارجية
لالمهات الحوامل أو النساء الالئي لديهن أطفال أقل من  6شهور
وأطفال اخرين:
الحوامل:


خالل فترة الحمل يجب على الحامل تناول وجبة اضافيةعلى األقل فى
اليوم .



خالل فترة الرضاعة يجب تناول وجبتين اضافيتين أو وجبات خفيفة
في اليوم



يجب تناول أفضل الغذاء الموجود ,يشمل اللبن ,الفواكه والخضروات,
اللحوم ,االسماك ,البيض ,الحبوب ,بقوليات.

 تناول كميات كبيرة من الماء عند الشعور بالعطش
 تناول مغذيات خاصة خالل فترة الحمل والرضاعة يساعد على نمو
جيد وصحي للجسم
 تناول حبوب الحديد والفولك اسيد خالل الحمل وعلى االقل اثناء
الثالث اشهر بعد الوالدة للوقاية من االنيميا
 استعمل الملح المضاف اليه اليود للمساعدة في نمو مخ وجسم الجنين
 الحضور لزيارات متابعة الحمل على االقل  4مرات اثناء فترة الحمل
الرضع:
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o
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مالمسة جسم األم لجسم طفلها بعد والدته فوراً
بدء الرضاعة الطبيعية خالل الساعة األولى من
عمرالطفل .
اللبا مهم لصحة الطفل
يساعد اللبا على حماية الطفل من االمراض ويساعد
في التخلص من البراز األول ذي اللون الداكن
االرضاع بصورة مستمرة يساعد على إدرار اللبن
ووجوده بكميات كافية
االقتصار على الرضاعة الطبيعية فقط من غير
اعطاء ماء أو أي سوائل اخرى طيلة األشهر الستة
األولى من عمر الطفل
لبن الثدي يفي بجميع احتياجات الرضيع من العناصر
الغذائية والماء التي يحتاجها خالل الست أشهر األولى
من حياته
إعطاء الطعام المخلوط يزيد من فرصة االصابة
باالمراض كاالسهال و االلتهاب الرئوي وسوء التغذية
إرضاع الطفل بناء على طلبه أي كلّما يرغب في ذلك،
في النهار وأثناء الليل؛  21-8مرة للمساعدة في توفير
انتاج اللبن
تذكر أن ممارسة النظافة الشخصية الجيدة تحمي من
االمراض
ال تعطي الرضيع أقل من  6شهور الغذاء العالجي
الجاهز المعد لإلستخدام .الهدف من معالجة االطفال
أقل من  6شهور المصابين بسوء التغذية الشديد الحاد
يتم بالرضاعة الطبيعية
إذا كنت تواجه أي تحديات أثناء الرضاعة الطبيعية
يرجى الرجوع إلى عامل صحي متخصص أو
استشارة أي مجموعة من مجموعات دعم األم في
مجتمعك.

لألطفال عمر  32-6شهر في فترة المتابعة من برنامج المعالجة
الخارجية:


لألطفال الرضع في برنامج المعالجة الخارجية دائما ارضع
الطفل حسب رغبته قبل اعطائه الغذاء العالجي الجاهز المعد
لإلستخدام
الغذاء العالجي الجاهز المعد لإلستخدام يعطى قبل إعطاء أي
طعام اخر .إعطي كميات قليلة باوقات منتظمة من الغذاء
العالجي الجاهز المعد لإلستخدام مع تشجيع الطفل لألكل كل -0
 4ساعات.
إعطي دائما كميات وفيرة من المياه النظيفة لشربها أثناء أكل
الغذاء العالجي الجاهز المعد لإلستخدام.



الرضاعة الطبيعية هي أهم مكونات غذاء الرضيع حتى بلوغه
عامين من العمر .



عند إعطاء الغذاء التكميلي فكر في :عدد المرات ,الكمية ,القوام,
التنوع ,طعام موجود ومقبول وصحي ،النظافة





ملحوظة :إسال األم اعادة الرسائل للتأكد من فهمها
.
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ملحق  :1تقنيات قياس الجسم
 1.1خطوات قياس محيط منتصف الذراع األعلى (مواك)
.2
.1
.3
.1

.5

أطلب من األم أن تنزع المالبس التي ربما تغطي الذراع اليسرى للطفل .إذا كان ذلك ممكنا ً يجب أن
يقف الطفل وهو منتصب القامة ويكون ذلك بميالن إلى جانب الشخص الذي يجري عملية القياس.
أجري تقدير للنقطة الوسطى ألعلى الذراع اليسرى (تتم اإلشارة للصور الموضحة أدناه).
مد ذراع الطفل ولف الشريط حول النقطة الوسطى للذراع .تأكد من أن األرقام واضحة على الجهة
العليا وأن الشريط منبسط حول بشرة الجلد (السهم .)2
أفحص درجة شد الشريط على ذراع الطفل .تأكد من أن الشريط مشدود بالطريقة المالئمة لذلك
(السهم  ) 2وأنه ال يضغط ضغط شديد على الذراع أو يكون غير مربوط بإحكام (السهمان  8و .)9
كرر أي خطوة عندما يكون ذلك ضروريا ً .عندما يكون الشريط في الموضع الصحيح على الذراع
ويكون الشد صحيحاً ،إقرأ وأذكر نتيجة قراءة القياس بصوت عالي ألقرب شخص ،.خانة عشرية
واحدة  .سم ( 2السهم )20
سجل القياس فوراً.

24

 1.2خطوات قياس الوزن
.6
.2
.0
.4
.5
.1
.7
.3

أشرح األجراء لوالدة الطفل أو راعي الطفل قبل البدء في اإلجراءات.
ر ِّكب ميزان زنبركي معلَّق يستخدم ألوزان في حدود  25كلجم (مدرَّ ج بمئة جرام) .إذا كانت
هنالك حاجة للوزن المتحرك يمكن ربطه بخطاف على شجرة أو عصا يمسكها شخصان.
ضع حوض الغسيل وأعد المعايرة لتصبح صفر.
أزل المالبس وضع الطفل /الطفلة في الحوض.
تأكد من أنه ال يوجد شيء يالمس الحوض /مالبس الطفل الداخلية.
إقرأ الميزان على مستوى العين (إذا كان الطفل يتحرك واإلبرة ال تستقر في موضع واحد،
أجري تقدير للوزن بواسطة القيمة الظاهرة على النقطة الوسطى من مدى التذبذب).
عندما يستقر الطفل على وضع ثابت ،سجل القياس إلى أقرب  699جم.
أجري معايرة الميزان أسبوعيا ً بواسطة مادة معروفة الوزن.
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 3.2فحص الورم الغذائي
 .6مستخدما ً إصبع اإلبهام إضغط على كلتا القدمين لمدة ال تقل عن
ثالثة ثواني.
 .2إذا ظهرت بصمة منخفضة على كلتا القدمين ،يكون الطفل
مصابا ً بالورم الغذائي.

ينتج الورم الغذائي من تراكم السوائل في الجسم ويكون الورم الغذائي
الناتج عن سؤ التغذية متعلق بكلتا القدمين وتظهر فيه بصمة منخفضة
عليهما .بعد أن يتم إدخال المريض لبرنامج المعالجة الخارجية وإذا كان ال
يستجيب ،يرجى تحويله للعناية في برنامج المعالجة الداخلية ألنه يمكن أن
2
يكون سبب الورم الغذائي حاالت أخرى مثل حاالت الكلى والقلب.

2

هنالك ثالثة درجات للورم الغذائي + :إذا كانت قدم واحدة مصابة بالورم الغذائي؛  ++إذا كانت كلتا

القدمين والمنطقة قبل عظم الساق األكبر مصابتين بالورم الغذائي؛  +++إذا كان الورم الغذائي منتشرا.
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الملحق  :3تقنية إختبار الشهية
إن الشهية للطعام مؤشر هام جداً للحالة السريرية للمريض كما أن الشهية
الضعيفة للطعام تعني أن الطفل يعاني من مشكلة خطيرة ويجب تحويله
لبرنامج المعالجة الداخلية.
الخطوات التي يجب إتباعها:
.6
.2
.0
.4

.5

.1

يجب على راعي الطفل غسل يديه/يديها
يجب إجراء إختبار الشهية في منطقة منفصلة وهادئة.
أشرح لراعي الطفل الغرض من إختبار الشهية والكيفية التي
سوف يتم بها إجراء اإلختبار.
يجب أن يجلس راعي الطفل بإرتياح ويكون الطفل على حجره
وبعد ذلك إما أن يقدم الغذاء العالجي الجاهز المعد لإلستخدام من
الكيس" أو يضع كمية قليلة على إصبعه ويقدمها للطفل.
يجب على راعي الطفل أن يقدم الغذاء العالجي الجاهز المعد
لإلستخدام ) (RUTFبرفق ويشجع الطفل على األكل طول
الوقت .إذا رفض الطفل ذلك ،يجب عليه اإلستمرار في تشجيع
الطفل بهدؤ ويأخذ وقتا ً لمتابعة إجراء اإلختبار الذي يستمر عاد ًة
لفترة قصيرة ولكنه ربما يستمر لمدة تصل إلى ثالثين دقيقة.
يجب عدم إرغام الطفل على تناول الغذاء العالجي الجاهزالمعد
لإلستخدام ).(RUTF
يحتاج الطفل إلى كميات كبيرة من الماء عندما يكون/تكون
الطفلة تتناول الغذاء العالجي الجاهز المعد لإلستخدام ).(RUTF

تفسير نتيجة إختبار الشهية
راجع إختبار الشهية المدرج أدناه لتحدد إذا كان الطفل قد إجتاز اإلختبار
أو فشل فيه.
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النجاح في إختبار الشهية
 .6يكون الطفل قد تناول على األقل ثلث الكيس ( 02جرام) من
الغذاء العالجي الجاهز المعد لإلستخدام ).(RUTF
 .2أشرح لراعي الطفل أن خيار العالج هو برنامج المعالجة
الخارجية.
 .0سجل النتيجة على بطاقة برنامج المعالجة الخارجية.
الفشل في إختبار الشهية
 .6لم يتمكن الطفل من تناول على األقل ثلث الكيس ( 02جرام)
من الغذاء العالجي الجاهز المعد لإلستخدام )(RUTF
 .2أشرح لراعي الطفل أن الخيار هو أن تتم المعالجة في برنامج
المعالجة الداخلية.
ِّ .0
حول الطفل ألقرب مركز تغذية عالجية /مركز إستقرار
للحصول على الرعاية في برنامج المعالجة الداخلية.
الملحق  :4كمية الغذاء العالجي الجاهز لإلستعمال

3

يقدم الغذاء العالجي الجاهز لإلستعمال لألطفال المصابين بسؤ التغذية
الشديد الحاد بنا ًء على وزنهم.
تصنيف
الوزن
(كلجم)
4.0 – 4.9
3

الغذاء العالجي الجاهز لإلستعمال
PLUMPY NUT
كيس في اليوم
2

كيس في األسبوع
64

في الحاالت اإلستثنائية التي ال تكون فيها األم قادرة على الحضور للمتابعة
األسبوعية إما بسبب المسافة أو خالف ذلك من األسباب األسرية ،أعطي ضعف الكمية
األسبوعية وحدد المواعيد كل أسبوعين.
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110 – 519
8.4 – 719
8.5-9.4

0

9.5- 10.4
10.5-11.9

4

اكبر من او
يساوى 62

5

2

63

0

26
25

4

23
02
05

الملحق  :5الجرعة الروتينية للدواء
أموكسوسيلين
االموكسوسيلين هو الخط العالجى االول من المضادات الحيوية :اموكسوسيلين ,
ثالث مرات فى اليوم لمدة  7ايام ( 699 – 59ملم/كيلوجرام/اليوم )
العمر (او الوزن
)الطفل

الجرعة 215
ملجم  5 /ملم 2 /
ايام

الجرعة  250ملج 5 /
ملم  2 /ايام

حبة  150ملجم 2 /ايام

اقل من  21شهر (او
اقل من  20كجم)
 2الى اقل من 20
سنوات (او 30 – 20
كجم)
 20سنوات ( +او
اكثر من  30كجم)

 625ملجم او  5ملم

 625ملجم او  215ملم

 625ملجم او نصف حبة

 259ملجم او 69
ملم

 259ملجم او 5ملم

 259ملجم او حبة واحدة

اعطى حبوب

اعطى حبوب

 599ملجم او حبتين
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فايتمين أ
العمر بالشهور

فايتمين (أ )وحدة دولية عن طريق الفم في
اليوم االول

كبسولة زرقاء واحدة ( 6991999وحدة دولية =
66 – 1
 09ميكروجرام)
( 62أو وزن  3كلجم) كبسولة حمراء واحدة ( 2991999وحدة دولية =
وأكثر
 19ميكروجرام)

حامض الفوليك
الوقت

الكمية

عند الدخول
عالج الديدان

 5ملجم

العمر
 13- 21شهر
يساوي او أكبر من  11شهر
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ميبندازول الجرعة  500ملجم
حبة
حبة واحدة

الملحق  :6دفتر التسجيل

دفتر تسجيل التغذية العالجية
التاريخ

مواك (سم)

ورم غذائي نعم  /ال

الوزن بالكيلوجرام

الطول (سم)

الوزن للطول )(z-score

التاريخ

مواك (سم)

ورم غذائي نعم  /ال

الوزن بالكيلوجرام

الطول (سم)

رقم متسلسل

رقم التسجيل

اإلسم بالكامل

العنوان

العمر بالشهور

النوع أنثى  /ذكر

مصدر التحويل (اللجنة الشعبية ،معالج
تقليدي/قابلة  ،ذاتي/أمهات ،متطوع  ،أخرى
حدد)

دخول جديد نعم  /ال

إعادة دخول نعم  /ال

تحويل
من
مؤس
سة
اخرى
نعم /
ال

الدخوالت

الوزن للطول )(z-score

النتيجة (شفاء ،وفاة ،هروب ،غير مستجيب،
محول للمعالجة الداخلية ،محول لمركز معالجة
خارجية آخر)

ملحوظات
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دفتر تسجيل التغذية العالجية
الخروجات

الملحق  :2التقرير الشهري للمعالجة الخارجية
التقرير اإلحصائي الشهري  -معالجة سوء التغذية الشديد الحاد
الجهة المنفذة/المرفق الصحي
تم إعداد التقرير بواسطة
الشهر  /السنة
نوع البرنامج (ضع دائرة)

المرفق
الوالية
المحلية
تاريخ بداية البرنامج
دخوالت (ب)

الفئة العمرية

إعادة إدخال بعد الهروب (ب
)2

تحويل من وحدة عالجية
أخرى (ب )0

إجمالي الدخوالت (ب)

شفاء (ج )6

وفاة (ج )2

هروب (ج )0

غير مستجيب (ج )4

إجمالي الخروجات (ج)

تحويل للمعالجة الخارجية
(د )6

تحويل للمعالجة الداخلية
(د )2

مواك

ورم غذائي

تحويل (د)

إجمالي عدد الحاالت
المحولة (د)
َّ

اإلجمالي
بداية الشهر
(أ)

معالجة خارجية

خروجات (ج)

دخوالت جديدة (ب )2

الوزن بالنسبة
للطول (Z-
)score

معالجة داخلية

عيادة متحركة

في
اإلجمالي
نهاية الشهر (ه)

>  1شهور
 50-1شهر
اإلجمالي
%

%

%

%

%200

نوع الدخوالت الجديدة
ذكر
أنثى
البند

األطفال عمر  59 -6شهر الذين تم فحصهم
تحويل
لبرنامج
التغذية
التكمياية

تحويل
للمعالجة
الخارجية

تحويل
للمعالجة
الداخلية

غير مصابين
بسؤ التغذية

عدد
إجمالي
األطفال الذين تم
فحصهم

معالج
تقليدي/قابلة
غير مدربة

ذاتي/أمهات

متطوع /قابلة
مدربة

مصادر أخرى

الغذاء العالجي الجاهز
لإلستخدام
F 75
F 100

مصادر التحويل
اللجنة
الشعبية

أموكسيسيلين
...
...
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حالة الغذاء العالجي الجاهز لإلستعمال بالكرتونة خالل فترة التقرير
منتهي الصالحية /
رصيد بداية
مستلم
تالف
الشهر

رصيد نهاية الشهر

الملحق  :8فشل االستجابة
ماذا تعمل عندما يكون هنالك فشل في االستجابة
حول للمعالجة الداخلية اذا إذا وجدت أي من عالمات فشل االستجابة التالية:
يمكن أن تسجل زيارة منزلية إذا اشتبهت في حدوث عالمات أولية (مثال الفشل
في زيادة الوزن لمدة  64يوم)

الزمن بعد الدخول

معايير عدم االستجابة
عدم االستجابة األولي
الفشل في اكتساب زيادة في الوزن (االطفال
الذين ليس لديهم ورم غذائي)

 12يوم

الفشل في بدء التخلص من الورم الغذائي

 21يوم

الورم الغذائي ماذال موجودا

 12يوم

نقص الوزن منذ الدخول (االطفال الذين لس
لديهم ورم غذائي)

 21يوم

عدم االستجابة الثانوي
فشل اختبار الشهية

في أي زيارة

نقص الوزن

في زيارتين متتابعتين

ثبات الوزن

في زيارتين متتابعتين

أقل من الوزن عند الدخول

بعد  12يوم من العالج

خالل الزيارة المنزلية:
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اختبر األسباب المحتملة للعالمات األولية لفشل االستجابة :مثال:
المشاركة في الغذاء الجاهز المعد لالستعمال ,اجراء اختبار الشهية

غير جيد أو نسيان المضاعفات (يجب أن يحول الطفل) ,االرشادات
التي أعطيت لألم غير مكتملة ,اصابة جديدة بالمرض ,الطفل أعطي
عالج بلدي...... ,الخ
أسباب أخرى للزيارة المنزلية (اسباب غير العالمات األولية للفشل في
االستجابة)


34

اذا قرر ضابط التغذية او المساعد الطبى عمل زيارة منزلية للطفل اذا
فقد الزيارة االسبوعية للمتابعة وهو مصاب بمضاعفات طبية وتم
ادخاله فى برنامج المعالجة الخارجية بسبب رفض راعى الطفل اخذه
للمعالجة الداخلية الى سبب من االسباب .

نموذج تحويل من المعالجة الخارجية للمعالجة الداخلية
رقم التسجيل______________
المعالجة الخارجية المحوِّ لة______:معالجة خارجية _______محوَّ ل
إلى____معالجة داخلية
اإلسم_____________________________:
العمر (بالشهور) ___________:الجنس :ذكر/أنثى _____
المحلية ________________ :القرية____________ :

التاريخ

الوزن

مواك

إختبار
الشهية

الورم
الغذائي

دخول
تحويل
األدوية المقدمة
للمريض

الجرعة

التاريخ

لقاح الحصبة
البيندازول /مبيندازول
أموكسي سيلين
أدوية عالج المالريا

سبب التحويل
الفشل في إختبار الشهية
عالمة خطورة عامة
تنفس سريع
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ضع عالمة ( )

دم في البراز
درجة الحرارة أكبر من 03درجة مئوية
درجة الحرارة أقل من  05درجة مئوية
زيادة /ظهور وتطوُّ ر الورم الغذائي
فقدان الوزن في زيارتين متتاليتين
عدم زيادة في الوزن لثالثة زيارات
متتالية
الطلب مقدم بواسطة راعي الطفل

تم التحويل بواسطة (اإلسم
والتوقيع)_______________________________:
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الملحق  :8بطاقة الخروج من المعالجة الخارجية
رقم التسجيل_______________________________ :
أجرى
الذي
العالجية
التغذية
برنامج
_____________معالجة خارجية  /وحدة تغذية عالجية

التحويل:

تم التحويل إلى ______________ :برنامج الغذاء التكميلي
المستهدف
اإلسم__________________________________ :
العمر ( بالشهور) ________________ الجنس :ذكر/أنثى
___________
المحلية______________________ :
_____________________

القرية:

التاريخ__________ :

امأل الجداول:
التاريخ
دخول
خروج
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الوزن

مواك

ورم
غذائي

إختبار
الشهية
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